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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

1.1- Nome do curso 

Pós-graduação lato sensu – em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças 

 

1.2- Área de conhecimento 

Contabilidade, Finanças, Administração, Economia e Cooperativismo 

 

1.3- Unidade responsável 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 

Unidade Acadêmica Abaeté 

 

1.4- Modalidade 

Presencial 

 

1.5- Áreas de concentração 

Contabilidade, Economia e Administração 

 

1.6- Público alvo 

O curso se destina aos profissionais da área de Contabilidade, Administração, Economia, 

Cooperativismo e a profissionais que se identificarem com os objetivos propostos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

2.1- Histórico 

O curso será ministrado pela UEMG, nas dependências da Unidade Acadêmica de Abaeté, 

situada na rua João Gonçalves, 197, bairro Amazonas, em Abaeté, Minas Gerais. A Unidade recebe 

discentes de toda a região e vem implantando, paulatinamente, a ideologia da Universidade Pública 

em suas comunidades.  

O Município abraçou a Universidade e hoje reconhece sua importância para seu 
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crescimento. Assim, descrever suas características é necessário: o nome “Abaeté”, segundo 

pesquisadores, tem sua origem nos índios “Abaetés” que em épocas remotas habitaram a região. 

Palavra de origem etimológica tupi que significa homem forte, homem bravo, e era a denominação 

pela qual eram conhecidos os indígenas da grande nação tupi, que viviam na zona do alto São 

Francisco, hoje denominada de centro-oeste mineiro, onde se formou o povoado de Nossa Senhora 

das Dores do Marmelada, vila esta que deu origem ao atual município de Abaeté. 

O seu povoamento foi iniciado pelos “civilizados” por volta de 1730. Apossaram-se de 

áreas para cultivar e criar gado bovino e equino, estando entre os primeiros moradores o Capitão 

Davi José Pereira, Pedro Alves de Souza e Antônio Teodoro de Mendonça. A partir de 1737, foram 

distribuídas cartas de sesmarias, expedidas pelo Governo Real, iniciando-se a formação de inúmeras 

fazendas. Sendo o local rico em jazidas de diamantes, dirigiram-se para a região grande contingente 

populacional e por volta de 1840 fundava-se o arraial, no entanto a elevação à condição de cidade, 

com a denominação de Abaeté, só se concretizou pela lei provincial nº 2416, de 05-11-1877.  

As atividades comerciais da região eram incentivadas pela ação dos tropeiros; hoje a 

cidade é um importante polo da produção leiteira no estado e possui como principais atividades 

econômicas, além da pecuária leiteira, a pecuária de corte, a fruticultura e indústrias frigoríficas, 

confecções, laticínios e de produtos não metálicos. 

O Sistema de saúde em Abaeté de acordo com o Ministério da Saúde é composto por um 

hospital, uma Policlínica Municipal e uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento. O município 

possui cinco agências bancárias: Banco do Brasil S/A, ITAÚ S/A. Caixa Econômica Federal, 

Bradesco e o SICOOB CREDIOESTE.  

O município possui 1.814,59 quilômetros quadrados de área, O ponto central da cidade 

está a 647,6 metros acima do nível do mar. A temperatura média anual registrada na cidade é de 

22,1 C, sendo que a média máxima anual é de 29,2 C e a mínima de 16,4 C. O relevo é ondulado 

em 60%, montanhoso em 20% e plano em 20% do território. Distante 170 km de Divinópolis, 

integra a região centro-oeste de Minas Gerais. Possuía, segundo IBGE, vinte e três mil Duzentos, 

duzentos e cinquenta e oito habitantes no ano de 2009. Apesar de a economia local basear-se na 

agropecuária, a maior parte desta população está concentrada na região urbana.  

População Residente: 1970, 1980, 1991, 2000, 2005, 2010 

ANOS URBANA RURAL TOTAL 

1970 11.185 8.854 20.039 

1980 12.861 4.998 17.859 

1991 15.944 4.745 20.689 
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2000 18.995 3.335 22.330 

2005(1)     23.407 

2010 19.704 2.986 22.690 

Fonte: (IBGE) (1) Dados preliminares 

 

População Ocupada por Setores Econômicos 2000  

SETORES No. DE PESSOAS  

Agropecuário, extração vegetal e pesca 2.367 

Industrial 1.617 

Comércio de Mercadorias 1.637 

Serviços 3.908 

TOTAL 9.529 

Fonte: Fundação Instituto de Geografia e Estatística – IBGE 

O município de Abaeté fica localizado na bacia do Rio São Francisco, próximo à represa 

de Três Marias, com ruas e praças ajardinadas, distante 220 quilômetros de Belo Horizonte pela 

BR-040, com acessos via cidade de Martinho Campos-Pompeu ou por Pitangui-Pará de Minas pela 

BR-262. Estando também aproximadamente a 638 quilômetros do Rio de Janeiro, 773 de São Paulo 

e 648 de Brasília DF. As principais rodovias que servem ao município são as BR 352, MG 176 e 

MG 060. Os municípios limítrofes são: Paineiras, Cedro do Abaeté, Quartel Geral, Martinho 

Campos e Pompéu. 

2.2- Justificativa / Demanda  

Em virtude do mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a formação de 

profissionais com conhecimentos amplos sobre o controle empresarial, baseados em disciplinas 

importantes como a Contabilidade, a Economia e a Administração, contribui, estrategicamente, com 

o crescimento organizacional e, consequentemente, com novas trajetórias tecnológicas de 

desenvolvimento, comercialização de produtos e prestação de serviços.  

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças, que 

a UEMG, Unidade Abaeté, visa a ofertar futuramente, tem forte apelo e demanda do mercado de 

trabalho e é voltado para desenvolver, especializar e aperfeiçoar os profissionais que trabalham na 

área da Contabilidade, Economia, Administração e outras áreas de interesse, além de oferecer 

grande aporte à área de cooperativismo, que vem apresentando grande avanço na cidade de Abaeté, 

região e em todo o Estado.  

A importância de se dominar as demonstrações financeiras no processo de Controle tornou-
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se evidente e acompanhou o crescimento comercial e industrial no decorrer das últimas décadas, 

fato que obrigou as empresas a investir em setores que obtém e fornecem informações financeiras 

objetivas, claras e explicativas ao seu público, formado por clientes, instituições financeiras, 

fornecedores e governo. 

Assim, a Contabilidade deve ser considerada como um dos principais instrumentos de 

controle empresarial que objetiva as tomadas de decisões e fornece dados para a elaboração de 

planos de gestão, pois, através de análises dos dados por ela gerados, observam-se as tendências 

mercadológicas e organizacionais, bem como os fundamentos macroeconômicos. 

Outro ponto a ser levado em consideração para que seja viabilizado esse investimento é o 

fato de que todo o contexto de reestruturação empresarial está exigindo a especialização e o 

aperfeiçoamento de seus colaboradores sejam eles contadores, administradores, economistas, 

engenheiros, advogados etc. Nesse contexto, e considerando a área de influência da Instituição, 

encontra-se uma carência empresarial, apresentando uma quantidade significativa de empresários, 

executivos e profissionais das mais diferentes formações, em busca de maiores conhecimentos 

sobre o tema em questão. 

A Pós-Graduação Lato Sensu em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças da UEMG, 

Unidade Abaeté encontrará um campo com boa possibilidade de ser explorada, advindas de todas as 

vantagens para a concretização desse projeto. Outro aspecto que cabe considerar é o fato de existir 

na própria Instituição grande parte dos profissionais capacitados para ministrar o tipo de curso que 

se pretende promover e uma quantidade de egressos dos cursos de Ciências Contábeis e de 

Administração aguardando a promoção do curso. Diante do exposto, considera-se que uma análise 

global permite concluir que a implantação do Projeto apresenta plenas condições de êxito. 

Dessa forma, entende-se que a oferta desse curso, pela UEMG, Unidade Abaeté, reside na 

necessidade de continuar qualificando os Administradores, Contadores, Economistas e demais 

profissionais com interesse na área de gestão, inclusive de cooperativas a atuarem com qualidade 

em seus respectivos setores, podendo passar a ter uma visão mais global sobre suas empresas. Além 

disso, em visita ao SICOOB CREDIOESTE e à COOPERABAETÉ, instituições financeiras que 

vêm sendo parceiro da Unidade Acadêmica, tanto na graduação, como na pós-graduação, foi 

levantado um número de 25 interessados em fazer a pós-graduação em Cooperativismo, 

Contabilidade e Finanças na UEMG, Unidade Abaeté.  

 

 

 

 



 

7 
 

 
Figura 1: Localização dos Municípios e suas respectivas Cooperativas. 

 

2.2.1- Instituições Cooperativas da Região  

Segundo Rossi (2005) cooperar é uma terminologia de origem do latim “cooperare” de 

“cum perare”, que significa trabalhar em conjunto com alguém. O cooperativismo se conceitua 

como uma união estabelecida entre um grupo de pessoas para alcançar um propósito em comum. As 

cooperativas são instituídas por grupos sociais que estabelecem uma relação de trabalho e convívio 
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de forma organizada, na intenção de obter um benefício mútuo, isto é, para todos os envolvidos 

nesta ação. As cooperativas na maioria das vezes são fundadas pelos próprios cidadãos daquele 

determinado local, com isso resultando no surgindo de um fator de desenvolvimento sustentado 

para o local, proporcionando evidentes benefícios sociais através da geração de empregos e pela 

distribuição de renda.  

Com a fundação da cooperativa surgiram os Princípios de Rochdale, que segundo alguns 

autores, exibiam um plano cooperativista contendo suas normas de gestão de cooperativas. Os 

princípios de Rochdale ainda são empregados nos dias atuais como um suporte do cooperativismo 

autêntico. Dentre os princípios pioneiros podemos destacar: adesão livre, administração praticada 

pelos próprios associados; juros módicos do capital social, divisão das sobras para todos os 

associados; neutralidade política, social e religiosa, constituição de um fundo de educação e 

cooperação entre cooperativas, nos planos local, nacional e internacional. 

De acordo com Martins e Scopinho (2003), as cooperativas existem para financiar seus 

cooperados, e seu maior objetivo é contribuir para a prestação de serviços para os seus associados. 

Dentre suas principais finalidades a cooperativa, colabora para que se disponha produtos e/ou 

prestações de serviços no mercado. Com isso, a implantação de uma cooperativa acaba sendo uma 

opção atrativa para muitos produtores, pois os possibilitam de adquirir alguns benefícios de trabalho 

que não seria possível conseguir isoladamente.  

Em concordância com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) apud revista 

gestão cooperativa, os setores das cooperativas podem ser classificados como agropecuários, 

consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, 

trabalho, turismo e lazer e transporte. 

Segundo Crúzio (2000), dentro do funcionamento de uma cooperativa deve existir 

órgãos básicos para o seu funcionamento, dentre eles podemos citar: Assembléia Geral dos 

Sócios, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Além destes órgãos a cooperativa possuí 

normas e regulamentos para a sua constituição e gerenciamento. As normas da política 

nacional do cooperativismo são regidas pela Lei federal 5.764/71, código civil de 2002.  

Dentre os direitos das cooperativas podemos destacar: as suas operações amparadas 

pelo Código Civil Brasileiro; os associados são dispensados de todas as contribuições sindicais, 

devido a cooperativa possuir caráter civil; são necessárias no mínimo vinte pessoas para a sua 

constituição; a responsabilidade sobre os bens da cooperativa é dividida para todos os sócios; o 

Estado não pode interferir na gestão interna da cooperativa (CRÚZIO, 2000). 

As cooperativas se diferem das organizações privadas em diversas áreas, conforme 
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demonstra o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Diferença entre cooperativas e organizações privadas  

Características Principais Sociedade Cooperativa Sociedade Não cooperativa 

Quanto à formação da 

sociedade 

Pessoas Capital 

Quanto à tomada de 

decisão 

Voto igualitário Voto Proporcional ao 

capital 

Destino dos resultados Retorno aos associados Retorno aos investidores 

Denominação do resultado Sobra Lucro 

Número de proprietários 

com poder 

Grande Pequeno 

Cliente Consumidor e proprietário Somente consumidor 

Resultados negativos Não sujeitas à falência Sujeitas à falência 

Fonte: PEDROZO, Eugênio de A. Análise de cooperativas agrícolas através da utilização de estratégias Industriais IN: 

ENAPAD, 17 Anais 27 a 29 de setembro de 1993, Salvador, Bahia, V. 5 administração apud Jerônimo et al. (2006). 

 

Vale ressaltar a necessidade de identificar as Instituições Cooperativas da Região, que 

poderão se interessar e incentivar seus colaboradores a participar do Curso de Pós-graduação 

oferecido pela Unidade Abaeté.  

Em Abaeté, dentre as cooperativas do município podemos citar o SICOOB CREDIOESTE 

(cooperativa de crédito) e a COOPERABAETÉ (cooperativa de consumo). 

O SICOOB CREDIOESTE foi constituído na cidade de Abaeté/MG, em 09.05.1988, e em 

05 de setembro recebeu autorização para funcionamento pelo Banco Central do Brasil, e em 08 de 

novembro do mesmo ano, iniciou a sua operacionalização, sob a denominação de Cooperativa de 

Crédito Rural de Abaeté Ltda. – CREDIOESTE, com apenas 29 sócios e capital social de 

CZ$197.548,00. 

Hoje o SICOOB CREDIOESTE ou Cooperativa de Crédito do Oeste Mineiro e Região 

Metropolitana de Belo Horizonte Ltda. é composta por dez agências, sendo uma matriz e nove 

pontos de atendimentos espalhados em sete cidades, sendo elas Abaeté, Biquinhas, Cedro do 

Abaeté, Quartel Geral, Paineiras, Contagem e Belo Horizonte. A Instituição conta com 

aproximadamente 10 mil associados e movimenta uma economia de mais de duzentos milhões de 
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reais.  

O CREDIOESTE vem se mostrando uma grande parceira da UEMG, Unidade Abaeté, 

mesmo antes da estadualização, fato que tornou a Fundação em universidade pública. O fato que 

comprova esta tese é que nos últimos cursos de pós-graduação ofertados pela IES, a referida 

Cooperativa pagou bolsa integral para 22 de seus colaboradores. 

Outra grande parceira da UEMG, Unidade Abaeté, e potencial fornecedora de alunos ao 

curso de Pós-Graduação proposto é a COOPERABAETÉ - Cooperativa dos Produtores Rurais de 

Abaeté e Região Limitada que, fundada em 1928, se consolidou como uma das maiores 

empregadoras da região, atuando em diversos setores da economia, como lojas de insumos 

agropecuários, postos de combustíveis, supermercados, loja de conveniência, além de uma fábrica 

de ração destinada à produção de rações e suplementos para gado de leite. A COOPERABAETÉ 

arcou com 50% das mensalidades de 14 de seus colaboradores.  

Além das Cooperativas do município de Abaeté devemos referenciar as cooperativas dos 

municípios vizinhos, assim, destacamos: 

No município de Dores do Indaiá: A Cooperativa de Crédito de livre Admissão de 

Associados de Dores do Indaiá - Sicoob Coopcredi e a Cooperativa Mista Agropecuária De Dores 

Do Indaiá Ltda.- COMADI. 

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Dores do Indaiá – Sicoob 

Coopcredi, foi constituída em 25 de setembro 1997, com sede e administração na cidade de Dores 

do Indaiá–MG. O Sicoob Coopcredi, orienta-se pelo dispositivo das Leis 4.595/64 e 5.764/71, dos 

normativos baixados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e pelo seu 

Estatuto Social. É uma instituição financeira pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, com 

administrações independentes, autônomas, assumindo responsabilidades próprias e individuais, 

onde seus diretores respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pela cooperativa durante 

a sua gestão. Até o dia 20 de fevereiro de 2017 a Instituição contava com 2.289 associados ativos e 

3.150 contas abertas. 

Cooperativa Mista Agropecuária de Dores do Indaiá Ltda.- COMADI está há 40 anos na 

cidade de Dores do Indaiá trabalhando com muita dedicação, principalmente para melhor atender 

seus clientes. A COMADI busca estar sempre inovando e atenta às mudanças, seja para estender sua 

estrutura, melhorar ou criar novos serviços. Para melhor atender seus clientes a COMADI, conta 

com a empresa Matriz, supermercado, posto de leite, fábrica de rações e suplementos minerais. 

No município de Pompéu: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pompéu Ltda. – 

Sicoob Credipeu, a Cooperativa Agropecuária de Pompéu Ltda. – COOPEL, a Cooperativa de 

Produtores Rurais de Pompéu – Leitepéu. 

https://www.planetabrasileiro.com/cooperativa-mista-agropecuaria-de-dores-do-indaia-ltda-comadi-dores-do-indaia-mg-F110CC6031CD347
https://www.planetabrasileiro.com/cooperativa-mista-agropecuaria-de-dores-do-indaia-ltda-comadi-dores-do-indaia-mg-F110CC6031CD347
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A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pompéu Ltda. – SICOOB CREDIPEU foi 

fundada em 20 de maio de 1991, através de 25 sócios, que acreditavam que tudo se torna possível 

quando se propõe unir forças em torno do bem comum. No mesmo ano, no dia 9 de setembro ela 

teve suas atividades iniciadas, e sua sede foi constituída em 1997, no município de Pompéu, com a 

ajuda e incentivo dos produtores rurais da região. E em 2007, o SICOOB CREDIPEU se 

transformou em cooperativa de livre admissão, aumentando assim suas perspectivas de crescimento.  

Nos dias atuais, o SICOOB CREDIPEU, trabalha com outros segmentos além do setor 

rural, como linhas de créditos específicas para a pessoa jurídica, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento do comércio da cidade de Pompéu. Esta cooperativa possui 11 milhões de reais 

em patrimônio o que a coloca em uma posição privilegiada, a cooperativa ocupa o oitavo lugar no 

ranking geral das cooperativas de Minas Gerais que é composto atualmente por 97 cooperativas.  

O SICOOB CREDIPEU possui um diferencial competitivo, benefícios aos associados, 

mais agilidade e facilidade para o associado e sempre mantém a preocupação em se expandir, pois 

os gestores do SICOOB CREDIPEU acreditam que o maior capital de uma empresa reside na sua 

capacidade de inovar e buscar novas possibilidades e conquistas, e é devido a isso que está 

cooperativa abraça com coragem uma nova tarefa pois, expandir a sua sede para oferecer a seus 

associados maior comodidade e um atendimento cada vez mais humanizado. 

A Cooperativa Agropecuária de Pompéu Ltda. – COOPEL começou em 26 de setembro de 

1965, quando 120 produtores rurais se reuniram na sede do Clube Atlético Pompeando com o 

objetivo de criar uma Cooperativa. A COOPEL, teve suas atividades iniciadas no dia 20 de outubro 

de 1965 recebendo em torno 3.000 litros/ dia, com 83 associados fornecedores de leite e naquela 

época eram 8 funcionários registrados. 

Atualmente a COOPEL conta com 1.540 associados sendo 230 fornecedores de leite, 

recebendo em média, 135.000 litros/dia. Possui 100 empregados registrados. E o seu departamento 

comercial é composto por uma Farmácia Veterinária, Ferragem e Montaria, Materiais para 

Construção, Posto de Combustíveis e Lubrificantes; Depósito de Insumos Agropecuários, 

Departamento de Ração e Granel, Centro de Análise de Solos e Água e uma fazenda para Repasse 

de Animais. 

A Cooperativa de Produtores Rurais de Pompéu – LEITEPÉU, constituída em 25 de abril 

de 2000, na cidade de Pompéu, a Leitepéu é uma cooperativa que busca sempre atender e satisfazer 

as necessidades de seus clientes, cooperados e fornecedores. E seu objetivo principal é facilitar a 

vida do produtor, com a oferta de produtos adequados aos diferentes cenários rurais e de 

atendimento técnico especializado que são os fatores essenciais para a melhoria contínua da 

produtividade e da lucratividade da atividade rural. 
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No ano de 2004 se deu início nas atividades na Unidade Fabril, produzindo rações, 

proteinados e suplementos minerais. Com modernas instalações e alta tecnologia de produção, a 

fábrica de Rações Leitepéu se diferencia pela alta produtividade, qualidade, confiabilidade e 

desempenho dos produtos. Atuando com uma equipe de profissionais especializados, moderna e 

ampla farmácia veterinária, a Rações Leitepéu oferece soluções, produtos e serviços voltados para a 

melhoria contínua da produtividade e aprimoramento do custo benefício da produção.  

No município de Morada Nova de Minas, contamos com a Cooperativa de Crédito Rural 

do Lago Três Marias Ltda – Sicoob Credinova e a Cooperativa dos Piscicultores do Alto e Médio 

São Francisco Ltda. – COOPEIXE. 

A Cooperativa de Crédito Rural do Lago Três Marias Ltda. – Sicoob Credinova foi 

fundado em 30 de novembro de 1996 e, sua inauguração aconteceu em 17 de junho de 1997, há 20 

anos. Muita coisa mudou nesse tempo e muita novidade surgiu para levar sempre o melhor em 

serviços bancários para os associados e oferecer as melhores soluções financeiras para a região, pois 

o Sicoob Credinova tem como objetivo principal evoluir e inovar sempre, disseminando a cultura e 

os valores cooperativistas e fomentando o desenvolvimento econômico, social e cultural, de forma 

sustentada para toda a região. 

De Cooperativa de Crédito Mútuo, em outubro de 2014, o Sicoob Credinova passou, para 

Cooperativa de Livre Admissão, de portas abertas para todos os setores produtivos da economia e, 

consequentemente, a todas as pessoas físicas e jurídicas da região. 

A Cooperativa dos Piscicultores do Alto e Médio São Francisco Ltda. – COOPEIXE, 

constituída em 24 de abril de 2006 na cidade de Morada Nova de Minas, criada com o objetivo de 

unir e representar os piscicultores, desenvolvendo um trabalho de benefício e comercialização do 

pescado, aumentando a renda e melhorando o nível de vida dos pequenos produtores da região Três 

Marias. De 2006 a 2009 a COOPEIXE atuou especificamente como organização de representação 

dos aquicultores cooperados, assumindo o papel de articuladora de ações e projetos em âmbito 

regional e estadual. Em 2009, já operava com 1.600 tanques-rede, beneficiando diretamente 157 

pequenos produtores, além de atrair diversos investidores de áreas que vão desde a fabricação de 

tanques-rede até o transporte do produto final. Ainda em 2009, a produção pesqueira do lago de 

Três Marias, por meio dos seus 112 sócios, atingiu acerca de 1.320 toneladas de pescado, com 

receita de R$4,6 milhões.  

O início da operação dessa unidade de beneficiamento de pescado é de grande importância 

social, econômica e ambiental para a região, já que proporciona aos produtores locais a 

oportunidade de oferecer ao mercado um produto de qualidade e com certificação sanitária federal. 

Esse trabalho, viabiliza a melhoria da renda familiar dos produtores envolvidos, fazendo com que os 
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recursos oriundos dessa operação, permaneçam na região, promovendo o desenvolvimento local e 

sustentável. 

No município de Martinho Campos, a Cooperativa de Crédito de Martinho Campos – 

Sicoob Credimac e a Cooperativa Agropecuária de Martinho Campos Ltda. – COOPERMAC. 

A Cooperativa de Crédito de Martinho Campos – Sicoob Credimac foi fundada em 22 de 

março 1993, no município de Martinho Campos, com 22 fundadores. O Sicoob Credimac nasceu da 

união de um grupo de produtores rurais que procuravam uma entidade financeira capaz de lhes 

oferecer tranquilidade e segurança nas suas transações financeiras, além de evitar os altos juros de 

bancos convencionais. 

O Sicoob Credimac se transformou em cooperativa de crédito de livre admissão, no ano de 

2007, o que permitiu para as pessoas físicas e jurídicas a oportunidade de se associarem à 

Cooperativa, trabalhando diversos produtos e segmentos além do setor rural. Neste mesmo ano a 

Credimac se expandiu e inaugurou uma nova agência em Ibitira, para melhor atender os associados 

dos distritos do município. Atualmente a cooperativa conta com mais de 4.200 associados entre 

produtores rurais, microempresários, comerciantes, profissionais liberais, ou simplesmente 

poupadores e investidores. A atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente através da 

concessão de empréstimos e captação de depósitos. 

A Cooperativa Agropecuária de Martinho Campos Ltda. – COOPERMAC, constituída em 

06 de março de 1990, é um comercio atacadista de leite e laticínios, voltado para a distribuição para 

outros comerciantes, centros distribuidores ou diretamente para empresas e pessoas físicas 

consumidoras em larga escala, compreende uma enorme variedade de produtos laticínios, também 

integram a essa lista os seus derivados como queijo, manteiga, iogurte, requeijão, creme de leite 

fresco e coalhada.  

  

2.3 Linha de Pesquisa 

 

Contabilidade, Finanças e Cooperativas 

2.4. Objetivos Geral e Específicos  

 

2.4.1 Geral  

As cooperativas são instituídas por grupos sociais que estabelecem uma relação de trabalho 

e convívio de forma organizada, na intenção de obter um benefício mútuo, isto é, para todos os 

envolvidos nesta ação. As cooperativas na maioria das vezes são fundadas pelos próprios cidadãos 

daquele determinado local, com isso surgindo um fator de desenvolvimento sustentado para o local, 
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proporcionando evidentes benefícios sociais através da geração de empregos e pela distribuição de 

renda.  

As constantes mudanças ocorridas no cenário econômico mundial, que tem voltado a 

atenção das grandes corporações para o mercado emergente, fato que coloca o Brasil em destaque, 

exige que as empresas e organizações governamentais adotem padrões mais modernos de 

gerenciamento e controle de suas operações. 

A ausência de gerências de informações adequadas pode impedir investimento externo e/ou 

comprometer a continuidade das empresas, levando-as à falência. A complexidade, cada vez mais 

crescente dos negócios, exige instrumentos de gestão cada vez mais sofisticados que auxiliem as 

empresas no gerenciamento e controle de suas operações. Além disso, destaca-se o caráter coletivo 

na gestão de uma cooperativa que necessita de aprofundamento de estudos para ser melhor 

compreendido e valorizado pelos associados, em contra ponto à hegemonia da cultura gerencialista 

de empresas privadas, cuja base se apoia em uma única liderança e em relações de trabalho 

hierárquica.  

A pós-graduação em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças tem como objetivo geral 

capacitar profissionais para participarem, diretamente, como responsáveis pelo gerenciamento das 

informações contábeis e financeiras das instituições, em especial as cooperativas. 

 

2.4.2 Específicos 

 Proporcionar aos discentes conhecimentos sobre Gestão de Cooperativas e suas 

características.  

 Introduzir a reflexão crítica sobre a importância das Cooperativas nas sociedades atuais. 

 Desenvolver um senso crítico acerca das necessidades de tomadas de decisões nas 

Instituições. 

 Propiciar aos profissionais condições de conhecer os conceitos Contábeis e sua importância 

para as Instituições, contribuindo com seus processos decisórios. 

 Outro objetivo do curso é formar professores para atender à crescente demanda dos cursos 

de ensino superior que tenham disciplinas nas áreas afins. Em conformidade com a 

exigência do MEC, é imprescindível que as instituições superiores de ensino qualifiquem 

professores com, no mínimo, a especialização.  

2.5 Perfil do egresso 

O egresso do curso de Pós-Graduação em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças será 

capaz de atuar nas tomadas de decisão em vários setores das instituições, inclusive Cooperativas, 
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além de adquirir conhecimentos importantes sobre contabilidade. Poderá, também, se candidatar ao 

exercício da docência no ensino superior. 

3. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

3.1- Carga horária total, período de duração e regime de funcionamento 

O curso é constituído por uma carga horária total de 360 horas que serão ministradas aos 

sábados das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, desde que respeite a duração média de 

16 meses. 

3.2- Número de vagas 

O curso oferece 40 vagas, sendo que o número mínimo para o oferecimento do curso é de 

25 alunos. 

3.3- Seleção e admissão de candidatos  

A seleção dos candidatos será feita com base na análise de curriculum vitae, devidamente 

documentado, seguida de entrevista individual. Terão prioridade, para o preenchimento de vagas, 

pela ordem, profissionais portadores de diploma de curso superior nas seguintes áreas: Ciências 

Contábeis, Administração, Economia, Direito, Ciências Sociais, Tecnólogos das áreas de Gestão ou 

outras áreas afins.  

3.4- Instalações, equipamentos e recursos necessários  

O curso utilizará as instalações da UEMG Unidade Abaeté para o seu funcionamento para 

tanto serão usados uma sala de aula com capacidade para o mínimo 40 quarenta alunos que 

possuem disponível sistema de som e data show. Utilizará também em disciplinas específicas o 

laboratório de informática que, já oferece capacidade para 40 alunos com uso compartilhado (uma 

máquina/dois alunos). 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

4.1 Avaliação dos alunos 

Os alunos serão avaliados em cada disciplina pelo professor por meio de provas aplicadas 

ao término da disciplina ou por meio de trabalhos escritos extraclasses, elaborados a partir de 

pesquisas bibliográficas e/ou de campo e registrados sob diversas modalidades, tais como 

monografias, resumos, artigos, resenhas, relatórios de observação, dissertações etc. Para aprovação, 

será exigido o aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos e a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina.  

O aluno que for reprovado em alguma disciplina, por nota ou frequência, terá o direito de 

realizar uma atividade avaliativa (a ser definida pelo professor) no valor de 100 pontos (essa 



 

16 
 

avaliação terá custo extra no valor de R$ 100,00). Essa atividade avaliativa deverá ser realizada 

pelo aluno no prazo máximo de até 30 dias após o encerramento da última disciplina presencial do 

curso. Caso o aluno não obtenha o percentual mínimo de 70% da pontuação nessa atividade 

avaliativa, ele será reprovado no curso. 

4.2 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 Cada aluno deverá estabelecer um tema de investigação oriundo do curso e, de posse dos 

instrumentais metodológicos e normativos, ficará a cargo do Coordenador do curso lato sensu 

deliberar se decorrerá o desenvolvido de um trabalho monográfico ou artigo científico, sob a 

orientação de professores que compõem o corpo docente do curso.  O Trabalho deverá apresentar 

pertinência temática. A apresentação do trabalho final, ou seja, da monografia ou artigo científico, 

será analisada por uma banca examinadora que, após apresentação do(s) aluno(s), promoverá uma 

discussão acerca do tema. A banca será composta pelo orientador e por dois profissionais, 

escolhidos em comum acordo entre coordenação do curso e orientador. Ao final do processo, a 

banca estabelecerá a nota ao trabalho, cabendo ao aluno realizar as correções que se fizerem 

necessária. Portanto, a conclusão do curso de pós-graduação em Cooperativismo, Contabilidade e 

Finanças está condicionada ao desenvolvimento da pesquisa científica, da elaboração da monografia 

ou artigo científico, da sua apresentação e da sua correção e entrega. O aluno terá até noventa dias 

após o encerramento das disciplinas presenciais para a entrega da monografia ou artigo científico e 

agendamento da apresentação. No prazo máximo de 30 dias após apresentação do trabalho, o 

estudante deverá entregar uma cópia impressa e uma digital em PDF do trabalho final enviada à 

coordenação do curso que computará a aprovação do aluno. Por fim, vale salientar que a 

apresentação da monografia ou artigo científico pelo aluno está condicionada à sua aprovação em 

todas as disciplinas do curso. 

4.3 Avaliação do curso 

O oferecimento do curso será acompanhado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da 

Unidade. Após o oferecimento de cada de Disciplinas, os alunos receberão os formulários (vide 

anexo B) em que farão a avaliação dos professores de cada disciplina e do funcionamento geral do 

curso. Através desse instrumento será possível detectar e corrigir as dificuldades ou falhas que 

estiverem ocorrendo, visando ao aperfeiçoamento do curso e consequente avanço em direção aos 

seus objetivos. 

4.4 Expedição do certificado 

Terá direito ao certificado o aluno com 75% de frequência às aulas e obtiver a nota mínima 

de 70% por disciplina. O certificado será expedido em até quatro meses após a sua solicitação. Essa 
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solicitação será feita, somente, quando aluno não apresentar nenhuma pendência acadêmica ou 

financeira em relação ao curso.  

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR/CORPO DOCENTE/VÍNCULO/CARGA HORÁRIA 

 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) 

E-mail 

Telefone 

Titulaç

ão 

 

Vínculo 

funcional com a 

UEMG 

CAR

GA 

HOR

ÁRIA 

 

 SIM NÃO 

Métodos e Técnicas 

de Pesquisa I 
José Osmar de 

Melo 

jose.melo@uemg.br 

(31) 98691-9493  

(31) 9 9884-922 

Doutor X  16h 

Métodos e Técnicas 

de Pesquisa II 
José Osmar de 

Melo 

jose.melo@uemg.br 

(31) 98691-9493  

(31) 9 9884-922 

Doutor X  16h 

Didática e 

Metodologia do 

Ensino Superior I 

Flávio Teixeira de 

Souza 

flavio.souza@umeg.

br 

(37) 9 9191-3736 

Mestre X  16h 

Gestão de 

Organizações 

privadas e cooperadas 

Vania dos Santos 

Ventura 

 

vania.ventura@uemg

.br 

037 991734414 

 

Mestre X  16h 

Didática e 

Metodologia do 

Ensino Superior II 

Anselmo Sebastião 

Botelho 

anselmo.botelho@ue

mg.br 

(37) 9 9904-0767 

Mestre X  16h 

Responsabilidade 

Social e Ambiental 

nas Organizações 
Esdras Tavares de 

Oliveira 

esdrasolliveira@hot

mail.com 

esdras.oliveira@uem

g.br 

(31) 9 95659846 

Mestre X  16h 

Gestão de Pessoas e 

Desenvolvimento de 

Equipes em 

Tiago Lúcio 

Ferreira 

 

tiago.ferreira@uemg.

br 

(37) 9 9905-9883 

Especia

lista 
X  16h 

mailto:jose.melo@uemg.br
mailto:jose.melo@uemg.br
mailto:flavio.souza@umeg.br
mailto:flavio.souza@umeg.br
mailto:vania.ventura@uemg.br
mailto:vania.ventura@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
mailto:esdrasolliveira@hotmail.com
mailto:esdrasolliveira@hotmail.com
mailto:tiago.ferreira@uemg.br
mailto:tiago.ferreira@uemg.br
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organizações 

cooperadas 

 

Orientação de 

Monografia ou artigo 

científico 

 

 

 

   
25 

alunos 

Contabilidade em 

Cooperativas Kelce de Aguiar 

kelce.aguiar@uemg.

br 

(37) 9 9948-6081 

Mestre X  16h 

Gestão Estratégica de 

Custos Anselmo Sebastião 

Botelho 

anselmo.botelho@ue

mg.br 

(37) 9 9904-0767 

 

Mestre X  16h 

Análise e Gestão de 

Riscos 

 

Robert Delano De 

Souza Correa 

robert.correa@uemg.

br 

(31) 9 8886-5773 

Mestre X  16h 

Cenários 

Econômicos, 

Finanças e Mercado 

de Capitais 

 

Renato dos Santos 

Gonçalves 

renato.goncalves@ue

mg.br 

(37) 9 9106-6020 Mestre X  16h 

Estatística Aplicada 

 

Brenda Ferreira da 

Silva Eloi 

brenda.eloi@uemg.br 

(31) 9 9302-7241 
Mestre X  16h 

Governança 

Cooperativa 

 

Kelce de Aguiar 

kelce.aguiar@uemg.

br 

(37) 9 9948-6081 

Mestre X   16h 

Marketing 

Empresarial e 

perspectivas para 

organizações 

cooperadas 

Tarcísio Barros de 

Andrade 

tarcisio.andrade@ue

mg.br 

(37) 9 8855-1292 

(37) 9 9866-1292 

Mestre X  16h 

Auditoria (interna e 

Externa) em 

Humberto Gomes 

Pereira 

humberto.pereira@ue

mg.br 
Mestre X  16h 

mailto:kelce.aguiar@uemg.br
mailto:kelce.aguiar@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
mailto:robert.correa@uemg.br
mailto:robert.correa@uemg.br
mailto:renato.goncalves@uemg.br
mailto:renato.goncalves@uemg.br
mailto:brenda.eloi@uemg.br
mailto:kelce.aguiar@uemg.br
mailto:kelce.aguiar@uemg.br
mailto:tarcisio.andrade@uemg.br
mailto:tarcisio.andrade@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
mailto:anselmo.botelho@uemg.br
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Cooperativas 

 

(37) 9 9804-1073 

 

Orçamento 

Empresarial 

Tiago Lúcio 

Ferreira 

 

 
Especia

lista 
X  16h 

Gestão Financeira 

Valdilene Machado 

valdilene.machado@

uemg.br 

037 988311224 

Mestre X  16h 

Legislação Tributária 

e Gestão Tributária 

André Luiz Vieira 

Elói 

andre.vieira@uemg.b

r 

038 988321874 

Mestre X  16h 

 

Análise das 

Demonstrações 

Financeiras 

 

Deybit Linderman 

Aniceto Costa   

 

deybit.costa@uemg.b

r 

(37) 9 9903-4261 
Especia

lista 
X  16h 

 

Análise e 

Desenvolvimento de 

SISTEMAS DE 

Informações 

Contábeis 

 

Daniel Sirineu 

Pereira 

danielsirineu@gmail.

com 

daniel.pereira@uemg

.br 

(37) 9 9944-5754 

Especia

lista 
X  16h 

 

Planejamento 

Estratégico 

 

Pâmella Gabriela 

Oliveira Pugas 

pamella.pugas.@gma

l.com 

037 991370739 
Mestre  X 16h 

 

Controladoria 

Organizacional 

 

 

Fernanda Karoliny 

Nascimento 

Jupetipe 

 

fernanda.jupetipe@pr

of.unibh.com  

(31) 99274-7511 
Doutor

a 
 X 16h 

mailto:valdilene.machado@uemg.br
mailto:valdilene.machado@uemg.br
mailto:andre.vieira@uemg.br
mailto:andre.vieira@uemg.br
mailto:deybit.costa@uemg.br
mailto:deybit.costa@uemg.br
mailto:danielsirineu@gmail.com
mailto:danielsirineu@gmail.com
mailto:daniel.pereira@uemg.br
mailto:daniel.pereira@uemg.br
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Organização e 

Administração em 

Cooperativas (AGE, 

AGO, Redação de 

Ata, Manuais, 

Normas e Controle, 

etc) 

Rute Conceição 

dos Santos 

rute.santos@uem.br 

(37) 9 9863-0608 

Especia

lista 
X  8h 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 360h   8h 

 

6. PLANOS DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Métodos e Técnicas de Pesquisa I 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: José Osmar de Melo 

 

EMENTA 

Conceito e concepção de ciência. Conceituação de Metodologia Científica. Necessidade da 

produção científica na Universidade. O projeto de pesquisa. Passos do encaminhamento e da 

elaboração de projetos de pesquisa.  Produção de textos e trabalhos técnico-científicos. A 

organização do texto científico. Normas da ABNT.  

OBJETIVOS 

Conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas de análise presentes na 

produção do conhecimento científico. Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos científicos 

obedecendo às orientações e normas vigentes nas Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Fundamentos da Metodologia Científica: definições conceituais. Valores e ética no processo de 

pesquisa.  

A comunicação científica: o sistema de comunicação na ciência: canais informais e formais. 

Métodos e técnicas de pesquisa: tipos de conhecimento. Tipos de ciência. Classificação das 

pesquisas científicas. A necessidade e os tipos do método. As etapas da pesquisa.  

A comunicação entre orientados e orientadores: o papel de orientado e orientador na produção da 

pesquisa acadêmica.  

mailto:rute.santos@uem.br
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 Normas para a elaboração de trabalhos acadêmicos: estrutura e definição.  

O projeto de pesquisa: definição. Modelos. Elementos.  

A organização de texto científico (normas da ABNT): normas para a elaboração de trabalhos 

acadêmicos da ABNT.  

Resenha, artigo científico, comunicação científica, ensaio científico e relatório de pesquisa. 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Discussão em grupos, painel com debates, seminários. 

AVALIAÇÃO 

Contínua e paralela em função do desempenho dos pós-graduandos, apresentação de relatórios de 

leitura e resenhas, trabalho final; Análise escrita dos temas estudados; Seminários; Avaliações e 

reflexões escritas; Desenvolvimento de pesquisas que relacionem a disciplina com o 

cooperativismo.  

REFERÊNCIAS  

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 12. ed. São Paulo: Loyola, 

2007. (Leituras Filosóficas). 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006. 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2002. (Coleção 

Educação Contemporânea) 

Pesquisa: princípio científico e educativo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001.   

Ciência, ideologia e poder. São Paulo: Atlas, 1988.  

Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1993.  

 Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

Educação e qualidade. Campinas: Papirus, 1995. 

Saber pensar. 3.ed. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freira, 2002. (Guia da escola cidadã; v.6) 

GIANNOTTI, J. A. A universidade em ritmo de barbárie. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. São Paulo, Atlas, 2010. 

LONGARAY, André Andrade et al. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria 

e prática. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2006.  

MARCONI, Mariana de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. Atlas, 2009. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007. 

RICOEUR, Paul. O discurso da ação. Lisboa: edições 70, 1988. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2015 
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DISCIPLINA: Métodos e Técnicas de Pesquisa II 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: José Osmar de Melo 

 

EMENTA 

Caracterização de um trabalho científico. Acesso aos bancos de conhecimento. Técnicas para a 

revisão bibliográfica. Técnicas para coleta de dados (Qualitativa, Quantitativa). Estrutura, 

normatização e elaboração de trabalhos técnicos e científicos (relatórios de pesquisa, artigos e 

monografias). Ética em pesquisas. 

OBJETIVOS 

Conhecer os métodos e as técnicas de pesquisa. Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos 

científicos. Familiarização na buscar de fontes de pesquisa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Caracterização do trabalho científico.  

Acesso aos bancos de conhecimento.  

Técnicas para a revisão bibliográfica.  

Técnicas para coleta de dados (Qualitativa, Quantitativa).  

Estrutura, normatização e elaboração de trabalhos 

Ética em pesquisas. 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Discussão em grupos, painel com debates, seminários. 

AVALIAÇÃO 

Contínua e paralela em função do desempenho dos pós-graduandos, apresentação de relatórios de 

leitura e resenhas, trabalho final; Análise escrita dos temas estudados; Seminários; Avaliações e 

reflexões escritas; Desenvolvimento de pesquisas que relacionem a disciplina com o 

cooperativismo.  

REFERÊNCIAS  

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 12. ed. São Paulo: Loyola, 

2007. (Leituras Filosóficas). 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006. 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2002. (Coleção 
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Educação Contemporânea) 

Pesquisa: princípio científico e educativo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001.   

Ciência, ideologia e poder. São Paulo: Atlas, 1988.  

Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1993.  

Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

Educação e qualidade. Campinas: Papirus, 1995. 

Saber pensar. 3.ed. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freira, 2002. (Guia da escola cidadã; v.6) 

GIANNOTTI, J. A. A universidade em ritmo de barbárie. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. São Paulo, Atlas, 2010. 

LONGARAY, André Andrade et al. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria 

e prática. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2006.  

MARCONI, Mariana de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. Atlas, 2009. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007. 

RICOEUR, Paul. O discurso da ação. Lisboa: edições 70, 1988. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2015 

 

DISCIPLINA: Didática e Metodologia do Ensino Superior I 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Flávio Teixeira de Souza 

 

EMENTA  

Estratégias de ensino aprendizagem e os fundamentos biopsicologicos da educação. A relação 

professor aluno. As múltiplas inteligências e a linguagem. A lógica no desempenho escolar. 

Avaliação de aprendizagem.  

OBJETIVOS 

Reconhecer a didática como elemento fundamental para a efetividade do processo 

ensino/aprendizagem, oferecer subsidio para refletir sobre o desempenho escolar estimulando o 

investimento nas potencialidades.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I 

A didática que temos e a didática que queremos. 

Educação como processo; 



 

24 
 

Repensando a didática; 

Desafiando a avaliação da aprendizagem escolar; 

Didática e construção do conhecimento. 

Módulo II 

Paradigmas e o imaginário coletivos.  

Os antigos ventos de hoje; 

Aprendizagem significativa, razão e emoção; 

Contrato didático. 

Módulo III 

Fatores psicológicos na aprendizagem, questão da inteligência. 

O aspecto intelectual: pensamento e conduta; Relação conhecimento experiência; Aspecto 

configurativo e estruturativo; Aspecto volitivo; Aspecto social. 

As paixões e a razão; 

A educação do olhar. 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Participação nos debates em sala; Apresentação de relatórios de leitura e resenhas; Análise escrita 

dos temas estudados; Apresentações em Seminários; Avaliações e reflexões escritas; 

Desenvolvimento de pesquisas que relacionem a disciplina com o cooperativismo; Exercícios de 

Fixação. 

REFERÊNCIAS  

CALAZANS, Flávio Mauro de Alcantara. Propaganda subliminar multimídia (Novas buscas em 

comunicação), São Paulo: Summus, 1992. 

CARVALHO, V. A arte da didática: problemas e desafios. Jornal comunicandido, Rio de Janeiro: 

IFB, 1999. 

CASTORINA, J. Piaget-Vigotsky. São Paulo: Ática, 2000. 

FREIRE, PAULO. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 

GARDNER, Hoard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Rio de Janeiro: Artes Médicas. 

1993. 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI 9.394/96) 
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DISCIPLINA: Didática e Metodologia do Ensino Superior II 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Anselmo Sebastião Botelho 

 

EMENTA  

Elaboração de planos de disciplina e de aula. Enfatizar a metodologia do ensino, as estratégias 

individuais e em grupo de aprendizagem. Postura em sala de aula. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao discente a oportunidade de preparar aulas e aplicar o conhecimento através dos 

seminários. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Construção do conhecimento  

 O docente do ensino superior  

 A aula  

 Métodos de ensino  

 Estratégias de ensino  

 Plano de curso e plano de aula 

 Seminário 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe: Seminário  

AVALIAÇÃO 

Exercícios de Fixação; Leituras orientadas de textos selecionados; Trabalhos individuais e/ou 

grupais; Estudos de casos; Pesquisas sobre o tema; Seminários; Discussões e debates dirigidos; 

Tarefas de assimilação de conteúdo.  

REFERÊNCIAS  

Artigos Nacionais e Internacionais sobre o tema 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate (Orgs.). Processos de 

ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joinville: Univille, 

2004.  

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
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MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2ª Ed. Araraquara: JM Editora, 

2005.  

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no ensino 

superior. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

DISCIPLINA: Responsabilidade Social e Ambiental nas Organizações 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Esdras Tavares de Oliveira 

 

EMENTA 

Conceitos de responsabilidade social e ambiental. Atribuições que as empresas devem assumir para 

serem reconhecidas como socialmente e ambientalmente responsáveis. Compreensão e valorização 

do conceito de responsabilidade social e ambiental no meio empresarial. Reflexão sobre 

responsabilidade social e ambiental no Brasil e no mundo. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Discutir a responsabilidade social e ambiental das organizações como um papel da administração e 

sua importância estratégica para legitimar sua atuação, integrando gestão empresarial e interesse 

socioambiental. 

Específicos: 

• Raciocinar de maneira crítica e ter iniciativa para propor soluções; Trabalhar em equipe; • 

Gerenciar conhecimentos; • Ter postura ética; • Atualizar-se e aperfeiçoar-se constantemente; • 

Atuar com consciência de responsabilidade ambiental e social; • Analisar de forma crítica e 

analítica resultados, informações e situações considerando o contexto em que estes acontecem e 

suas relações de causa e efeito diante do ambiente organizacional; • Ser um profissional adaptável 

atuando em diferentes ambientes e modelos organizacionais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Responsabilidade Social  

1.1. Conceitos de Responsabilidade Social;  

1.4. Programas sociais para empresas;  

1.5. Gestão da responsabilidade social;  

1.6. Elaboração do plano de responsabilidade social;  

1.7. Auditoria social e indicadores;  
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1.8. Primeiros passos para implantação da Responsabilidade Social Empresarial;  

1.9. Depoimento Empresarial.  

2. Responsabilidade Ambiental  

2.1. As causas e os efeitos dos atuais problemas ambientais;  

2.2. Desenvolvimento Sustentável;  

2.3. Legislação Ambiental;  

2.4. Poluição da Água;  

2.5. Poluição do Solo;  

2.6. Poluição do Ar;  

2.7. Cases empresariais. 

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas. Estudos de casos. Trabalhos de pesquisa individual e em equipe. Exercícios 

individuais e em equipe. Uso da Internet. Análise de textos extraídos da web, jornais e revistas 

especializadas para debates e estudos dirigidos. 

AVALIAÇÃO 

Participação nos debates em sala, no decorrer do Curso, com elaboração de textos; Apresentação de 

relatórios de leitura e resenhas; Análise escrita dos temas estudados; Seminários; Avaliações e 

reflexões escritas; Desenvolvimento de pesquisas que relacionem a disciplina com o 

cooperativismo; Exercícios de Fixação. 

REFERÊNCIAS  

Bibliografia básica: 

BUSCH, Susanna Erica; RIBEIRO, Helena. Responsabilidade socioambiental empresarial: revisão 

da literatura sobre os conceitos. Revista Interfacehs, São Paulo, v. 4, n. 2, maio/ago. 2009.  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6 ed. 

São Paulo: Cortez, 2012. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Responsabilidade social empresarial. 

Brasília: CNI, 2006.   

Bibliografia complementar: 

COSTA, Marcus A. G. COSTA, Ervandil Correa. Poluição Ambiental: Herança para gerações 

futuras. São Paulo: Orium, 2004. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 

2009. 

LOWY, Michael. Crise ecológica, crise capitalista, crise da civilização: a alternativa ecossocialista. 

Cadernos CRH, Salvador, v 26, 67, jan/abr, 2013.  

QUEIROZ, Adele. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2001 
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PEDRINI, Alexandre de Gusmão; PELLICCIONE, Nina Beatriz Bastos. Educação ambiental 

empresarial no Brasil: uma análise exploratória sobre sua qualidade conceitual. Revista Mundo e 

Vida, Rio de Janeiro, v 8 (1), 2007.  

 

DISCIPLINA: Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes em Organizações cooperadas 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Tiago Lúcio Ferreira 

 

EMENTA 

Introdução à moderna Gestão de Pessoas; a Gestão de Pessoas em um ambiente dinâmico e 

competitivo; Planejamento estratégico de Gestão de Pessoas; Modelagem de trabalho e Avaliação 

de desempenho. A importância das habilidades interpessoais; Atitudes e satisfação no trabalho; 

Fundamentos do comportamento em grupo; Compreendendo as equipes de trabalho; Conflito e 

negociação; Novas imposições empresariais para as comunicações; O executivo chefe como diretor 

das comunicações; Liderança; Administração das comunicações; Comunicação com o mercado. 

OBJETIVOS 

Definir a Gestão de Pessoas e suas características fundamentais, compreendendo bem seus 

processos, mapear talentos, desenvolver lideranças e definir as características da Gestão de Pessoas 

nas organizações bem-sucedidas.  

Demostrar a importância das habilidades interpessoais e da comunicação no local de trabalho, e 

explicar a importância do estudo sistemático para o comportamento organizacional e 

desenvolvimento de equipes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O contexto da Gestão de Pessoas 

Qual o papel das pessoas na organização? 

Objetivos da Gestão de Pessoas 

Os Seis processos de Gestão de Pessoas 

O novo papel do gerente  

A nova era do capital intelectual 

Os valores organizacionais  

Estratégia organizacional 

Planejamento estratégico na força de trabalho 

Conceito de cargo 

Descrição e Análise de cargos 
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Conceito de Avaliação de desempenho 

Papéis, funções e habilidades dos administradores 

O comportamento organizacional 

Administrando pessoas em época de crise  

O impacto da presença de funcionários satisfeitos e insatisfeitos no ambiente de trabalho 

Definindo e classificando grupos 

Tomada de decisões em grupo 

O processo do conflito 

Negociação 

Implicações globais  

A criação do valor com a comunicação 

Os executivos e a comunicação 

Administração do desempenho das comunicações 

Planejamento de comunicação 

Comunicação com o mercado 

O gerente verde  

Comunicação com públicos externos  

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem a 

aprendizagem. Buscar-se-á interação constante com os alunos. Atividades propostas: 

Análise e interpretação de textos e artigos; Aulas expositivas e dialogadas; Pesquisas bibliográficas; 

Leituras orientadas; Estudos de Casos; Estudo em grupo e dirigido; Filmes/Vídeos técnicos; 

Seminários. 

REFERÊNCIAS  

BÁSICA 

Chiavenato. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Monele 

2014, Barueri, SP 4.ed. ISBN:978-85-204-3761-2 

Robbins, Judge e Sobral: Comportamento Organizacional: Teoria e prática no contexto brasileiro. 
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Pearson Education do Brasil, 2011, São Paulo, SP 14.ed. ISBN:978-85-7605-569-3 

Corrado. A força da comunicação. Pearson Education do Brasil. 1994, São Paulo, SP 

COMPLEMENTAR 

Chiavenato. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas Organizações. Elsevier 

2010, Rio de Janeiro, RJ, 3.ed. 

Gil. Gestão de Pessoas: Enfoque nos papeis profissionais. Atlas, 2007. São Paulo, SP.1ed. ISBN: 

978-85-224-2952-3 

Araujo e Garcia. Gestão de Pessoas. Atlas 2010, São Paulo, SP, Edição Compacta, ISBN: 978-85-

224-5971-1 

Torres. O indivíduo na Organização: Dimensões esquecidas. Atlas 1996. São Paulo, SP 3.ed. ISBN: 

85-224-1367-3 

França. Qualidade de vida no trabalho: Conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-

industrial. Atlas 2016, São Paulo, SP, 2.ed. ISBN: 978-85-224-3889-1 

 

DISCIPLINA: Contabilidade em Cooperativas 

Carga Horária: 24h/a 

Professora: Kelce de Aguiar 

EMENTA 

Características das Cooperativas; Classificação das Cooperativas; Legislações de ordem tributária 

aplicada às Cooperativas; O patrimônio das Sociedades Cooperativas; Normas e Práticas contábeis 

direcionadas às Cooperativas; Contabilização dos principais eventos relacionados às sociedades 

cooperativas; Processo de prestação de contas: Demonstrações contábeis obrigatórias, espontâneas, 

gerenciais, notas explicativas e parecer dos auditores independentes.  

Tópicos Contemporâneos aplicados à Contabilidade Cooperativas de Crédito. 

OBJETIVO 

Apresentar aos discentes a caracterização das cooperativas quanto a seu segmento e especificamente 

quanto às cooperativas de crédito. Discutir a legislação tributária inerente às cooperativas bem 

como os mecanismos que as regem. Discutir a contabilização específica das cooperativas de crédito 

por meio de apresentação da contabilização de eventos recorrentes. Discutir a respeito do processo 

de prestação de contas, das demonstrações cuja publicação é exigida para as cooperativas e da 

auditoria independente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º dia 

Parte 1 - Características das Cooperativas; Classificação das Cooperativas; Legislações de ordem 

tributária aplicada às Cooperativas; O patrimônio das Sociedades Cooperativas; COSIF. 

Parte 2 - Normas e Práticas contábeis direcionadas às Cooperativas; Contabilização dos principais 
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eventos relacionados às sociedades cooperativas. 

2º dia 

Parte 1 - Processo de prestação de contas: Demonstrações contábeis obrigatórias, espontâneas, 

gerenciais, notas explicativas e parecer dos auditores independentes.  

Parte 2 – Auditoria independente. 

3º dia 

Parte 1 - Tópicos Contemporâneos aplicados à Contabilidade Cooperativas de Crédito. 

Parte 2 – Resolução, em grupo, de atividade avaliativa. 

METODOLOGIA  

Os conteúdos serão apresentados mediante exposição oral com o auxílio de data-show, quadro e giz; 

e vídeos. Serão oportunizados debates sobre os temas onde poderão ser trazidas as experiências de 

cada aluno à medida que os temas forem colocados em pauta. Ao final, será aberto espaço para o 

desenvolvimento de atividade avaliativa em grupo.  

AVALIAÇÃO 

Os 100 pontos serão distribuídos proporcionalmente aos alunos nas seguintes avaliações: 

Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; Motivação com leituras e pequenos vídeos;  

Exposição oral / dialogada; Discussões, debates e questionamentos; Leituras e estudos dirigidos;  

Atividades escritas individuais e em grupos.  

REFERÊNCIAS  

BÁSICA: 

Banco Central do Brasil. Resolução nº 4.434 de 5 de agosto de 2015. Dispõe sobre a constituição, a 

autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento de 

autorização para funcionamento das cooperativas de crédito e dá outras providências. Recuperado 

de 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/

Attachments/48507/Res_4434_v3_P.pdf. Acesso em 20/05/2018. 

Brasil. Circular nº 1.273 de 29 de dezembro de 1987. Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional – COSIF. Banco Central do Brasil. Recuperado de 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/1987/pdf/circ_1273_v1_O.pdf. Acesso em 20/04/2018. 

Niyama, Jorge Katsumi; Gomes, Amaro L. Oliveira. Contabilidade de Instituições Financeiras. 4. 

Ed. São Paulo: Atlas.  

COMPLEMENTAR: 

Banco Central do Brasil. Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Recuperado de 

http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/coopcar/pdf/panorama_de_cooperativas.pdf. Acesso em 

23/05/2018. 

Brasil. Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, 

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, 16 de dezembro de 1971. Recuperado de 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/48507/Res_4434_v3_P.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/48507/Res_4434_v3_P.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/1987/pdf/circ_1273_v1_O.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/coopcar/pdf/panorama_de_cooperativas.pdf
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm. Acesso em 20/05/2018. 

CPC. COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Disponível em: 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos. Acesso em 01/06/2018. 

Martins, Eliseu; Gelbcke, Ernesto Rubens; Iudícibus, Sérgio de. Manual de Contabilidade 

Societária – aplicável a todas as sociedades; de acordo com as normas internacionais e do CPC. 

FIPECAFI. São Paulo: Atlas, 2010. 

SICOOB CONFEDERAÇÃO. Recuperado em http://www.sicoob.com.br/o-sicoob-modelo-

organizacional/-/asset_publisher/XUSogK1Xbh3H/content/sicoob-confederacao. Acesso em 

12/05/2018. 

 

DISCIPLINA: Gestão Estratégica de Custos 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Anselmo Sebastião Botelho 

 

EMENTA 

Conceitos e visão gerencial dos custos. O contexto do planejamento e controle gerencial. Métodos 

Convencionais e Contemporâneos de Custos e Medidas de Performance. Custos e Vantagem 

Competitiva das empresas. Margem de Contribuição. Break Even Point (Ponto de Equilíbrio). TOC 

- Teoria das Restrições (Contabilidade de Ganhos). 

OBJETIVOS 

Oferecer ao aluno conceitos de Gestão Estratégica de Custos para fins de decisões; Analisar os 

princípios básicos e contemporâneos da Gestão de Custos; Compreender os métodos de custeio; 

Proporcionar ao aluno uma visão global da Gestão e Análise de Custos como instrumento para 

planejamento, controle e tomadas de decisões. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução: 

Conceituação da Gestão Estratégica de Custos 

Classificação dos Custos: 

Quanto ao Produto: 

Diretos 

Indiretos 

Quanto ao Volume: 

Fixos 

Variáveis 

Custos como ferramentas para o processo decisório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos
http://www.sicoob.com.br/o-sicoob-modelo-organizacional/-/asset_publisher/XUSogK1Xbh3H/content/sicoob-confederacao.%20Acesso%20em%2012/05/2018
http://www.sicoob.com.br/o-sicoob-modelo-organizacional/-/asset_publisher/XUSogK1Xbh3H/content/sicoob-confederacao.%20Acesso%20em%2012/05/2018
http://www.sicoob.com.br/o-sicoob-modelo-organizacional/-/asset_publisher/XUSogK1Xbh3H/content/sicoob-confederacao.%20Acesso%20em%2012/05/2018
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Método de alocação dos custos Diretos x Indiretos 

Rateio dos Custos Indiretos com base no volume de produção 

Margem de contribuição 

Análise do break-even-point. 

Análise da cadeia de valores na indústria para vantagem competitiva 

Métodos de Custeio como ferramenta de gestão. 

Custo Padrão e ABC 

Custeio por Absorção x Custeio Variável 

A Gestão de Custos x Contabilidade de Ganho. 

TOC Teoria das Restrições 

A Gestão do Custo em busca do Ganho 

METOTOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas e através de Power Point, trabalhos em grupo, avaliação individual e 

em grupo, participação nas aulas, nos debates e nas atividades propostas. E atividades, que são 

realizadas, extraclasse na forma de leituras e produção de textos. Serão usados como Recursos 

Didáticos: Quadro/giz, projetor, textos, livros e exercícios. 

AVALIAÇÃO 

Exercícios Fixação; Resenhas; Discussões, debates e questionamentos; Apresentação de relatórios 

de leitura e resenhas; Avaliações e reflexões escritas; Desenvolvimento de pesquisas que relacionem 

a disciplina com o cooperativismo; Atividades escritas individuais e em grupos.  

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na 

calculadora HP 12C e Excel. 3. São Paulo: Atlas, 2004. (4ex) 

DUBOIS, Alexy,; KULPA, Luciana; SOUZA, Luiz Eurico de.  Gestão de custos e formação de 

preços: conceitos, modelos e instrumentos; abordagem do capital de giro e da margem de 

competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  (4ex) 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (4ex) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas. Porto 

Alegre: Bookman, 2004.  (3ex) 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Marianne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learnig, 2001.  (2ex) 

MEGLIORINI, Evandir. Custos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.  (3ex) 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. São Paulo: Saraiva, 2009. (3ex) 

SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa. Gestão prática de custos. Curitiba: Juruá Editora, 2005.  (1ex) 
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DISCIPLINA: Análise e Gestão de Riscos 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Robert Delano De Souza Correa 

 

EMENTA 

Conceitos de risco. Classificação dos riscos. Riscos empresariais e no cooperativismo. Políticas e 

modelos de gerenciamento de riscos. Análise de contextos. Identificação de riscos. Análise e 

avaliação de riscos. Gestão de riscos. ISO 31.000/2009. COSO I, II E III. Revisão dos controles 

existentes e estruturação de novos. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Oferecer um panorama geral consistente sobre a análise e gestão de riscos com ênfase no 

cooperativismo. 

Específicos: 

Apresentar aos discentes os conceitos e definições sobre riscos, bem como as políticas e modelos de 

gerenciamento de riscos; 

Abordar os principais aspectos sobre a análise de riscos; 

Distinguir e descrever os componentes da gestão de riscos, incluindo as normatizações de 

gerenciamento e controle. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Riscos: conceitos e definições 

Classificação de riscos 

Riscos das empresas 

Riscos no cooperativismo 

Políticas de gerenciamento de riscos 

Modelos de gerenciamento de riscos 

Unidade II: Análise de riscos 

Análise de contextos 

Identificação de riscos 

Análise e avaliação de riscos 

Unidade III: Gestão de riscos 

Monitoramento e controle 

Fatores de sucesso e fracasso na gestão de riscos  
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ISO 31.000/2009 

COSO I, II E III 

Revisão dos controles existentes e estruturação de novos 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Exercícios Fixação; Resenhas; Discussões, debates e questionamentos; Apresentação de relatórios 

de leitura e resenhas; Avaliações e reflexões escritas; Atividades escritas individuais e em grupos; 

Análise e interpretação de textos e artigos; Aulas expositivas e dialogadas; Pesquisas bibliográficas; 

Estudos de Casos. 

REFERÊNCIAS  

BÁSICAS: 

BARALDI, Paulo. Gerenciamento de riscos empresariais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

DAMODARAN, A. Gestão estratégica do risco: uma referência para a tomada de riscos 

empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. São Paulo: Atlas, 2015. 

COMPLEMENTARES: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 31000: Gestão de riscos – 

Princípio e diretrizes, Rio de Janeiro, 2009.  

COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle 

interno – estrutura integrada: sumário executivo. Tradução de PricewaterhouseCoopers Brasil. São 

Paulo: PWC3. 2013.  

COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Gerenciamento 

de riscos corporativos – estrutura integrada: Sumário executivo, Estrutura. Tradução 

PricewaterhouseCoopers Brasil. São Paulo: PWC, 2004. 

MEINEN, Ê. PORT, M. Cooperativismo Financeiro: percurso histórico, perspectivas e desafios. 

Brasília: Confebras, 2014. 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB. Disponível em:  

<http://goo.gl/6oM5Q5>. Acesso em: 08 maio. 2018. 

SCHARDONG, Ademar. Cooperativa de Crédito: instrumento de organização econômica da 

sociedade. Porto Alegre: Rigel, 2002.  

SILVA, José Pereira da. Gestão e Análise de Risco de Crédito. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

SILVA, Tarcísio Pedro da; HEIN, Nelson. Risco positivo na atividade de crédito que otimiza o 

desempenho econômico-financeiro de cooperativas de crédito. INTERAÇÕES, Campo Grande, 
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MS, v. 17, n. 2, p. 300-316, abr./jun. 2016 

 

DISCIPLINA: Cenários Econômicos, Finanças e Mercado de Capitais 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Renato dos Santos Gonçalves 

 

EMENTA 

Conceitos de Economia. Funcionamento do Sistema Econômico. Moeda: Origem e Evolução 

Histórica. Funções da Moeda. Economia do Ponto de Vista Global: globalização da economia, 

integração econômica, Mercosul, ALCA e União Européia. Formas de Moeda. Sistema Monetário e 

Financeiro.Fundamentos teóricos e práticos das Finanças Corporativas. Introdução ao mercado de 

capitais. Estrutura e dinâmica do mercado de capitais: investidores, mercados primário e 

secundário, bolsa de valores no Brasil, derivativos. Análise fundamentalista e técnica de ações. 

OBJETIVOS 

Apresentar um panorama abrangente da teoria econômica e suas relações com a globalização, 

formação dos blocos econômicos, sistema financeiro, mercado de capitais e as políticas econômicas 

que norteiam o ambiente de negócios no Brasil e na economia internacional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Programado 

Introdução a ciência econômica  

Problemas econômicos e a razão de ser da economia 

Conceituação e classificação dos bens 

Os princípios da economia 

História do pensamento econômico 

Modelo simplificado econômico 

Funções de um sistema econômico 

Setores de um sistema econômico 

O sistema financeiro 

O que é moeda 

Funções da moeda 

Os bancos e o dinheiro bancário 

Os depósitos dos bancos e a criação de dinheiro 

Instituições financeiras 
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Teoria monetária 

Inflação 

Política Monetária 

Globalização e Políticas Econômicas 

Origem do processo de globalização 

Blocos econômicos 

Principais moedas internacionais 

O Brasil e o mercado internacional 

Abertura comercial e aspectos atuais da globalização 

Economia internacional 

Por que as nações comercializam 

Ganhos com o comércio internacional 

Barreiras comerciais 

Balanço de Pagamentos 

Mercado cambial 

Introdução ao mercado de capitais 

Funções da moeda 

Os bancos e o dinheiro bancário 

Políticas econômicas 

Política monetária 

O mercado financeiro e de capitais 

Poupança, investimento e intermediação financeira 

Mercado financeiro no Brasil – Breve histórico 

Sistema Financeiro Nacional 

Introdução 

Sistema financeira nacional 

Estrutura do Sistema Financeiro Nacional 

Instituições do subsistema normativo 

Instituições do subsistema de intermediação 

Sistema de pagamentos brasileiro 

Os títulos do mercado de capitais 

Ativo financeiro 

Principais ativos 
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Ativos privados de renda variável 

Ativos privados de renda fixa 

Ativos públicos de renda fixa 

Mercado de ações 

A abertura de capital das empresas 

Subscrição pública de ações – “underwriting” 

Mercado secundário – Bolsa de valores 

Objetos de negociação (mercado a termo) 

Bolsa de mercadorias e futuros (BM&F) 

Breve histórico 

Características gerais do mercado 

Contrato futuro de Ibovespa 

Indicadores de preços das ações 

Metodologia dos índices de ações 

Propriedades 

Índice Bovespa (IBOVESPA) 

MÉTODOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas participativas, trabalhos individuais e em 

grupos, seminários, resolução de exercícios, pesquisas e atividades extra classe, debates sobre livros 

e artigos de revistas e jornais. 

AVALIAÇÃO 

Análise escrita dos temas estudados; Seminários; Exercícios Fixação; Discussões, debates e 

questionamentos; Avaliações e reflexões escritas; Atividades escritas individuais e em grupos; 

Análise e interpretação de textos e artigos; Aulas expositivas e dialogadas; Estudos de Casos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VASCONCELOS, Marco Antônio S. e PINHO, Diva Benevides. Manual de Economia. 4º ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

DELGADO, G. C. Capital financeiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. São Paulo: Ícone, 1985. 

MAIA, J de M. Economia Internacional e Comércio Exterior. São Paulo: Atlas, 2000. 

MINERVINI, N. O Exportador: ferramentas para atuar com sucesso nos mercados internacionais. 

São Paulo: Makron Books, 2001. 

RATTI, B. Comércio Internacional e Câmbio. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FILHO, Armando Mellagi; ISHIKAWA, Sérgio. Mercado financeiro e de capitais. Ed: atlas. São 

Paulo, 2003. 
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LAGE, B E MILONE, P. Propaganda e Economia para Todos. São Paulo: Summus Editorial, 1994. 

MOCHON, Francisco e TROSTER, Roberto Luís. Introdução à Economia. São Paulo: Makron 

Books, 1999. 

BAER, W. A Economia Brasileira. São Paulo: Livraria Nobel, 1996. 

LACERDA, A. C. et al. Economia Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2001. 

AMAURY, Patrick Gremaud; VASCONCELOS, Marco Antônio S. de. e JÚNIOR, Rudinei Toneto. 

Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo. Ed Atlas, 2004. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 7º ed. São Paulo: Harbra, 2002. 

ROSS, S.A; WESTERFIELD, R.W E JAFFE, J. F. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 

1995. 

STICKNEY, C. F E WEIL, L. R. Contabilidade Financeira. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 

2001. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

DISCIPLINA: Cálculo Financeiro e Análise de Investimentos 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Robert Delano de Souza Correa  

 

EMENTA 

Fundamentos de investimentos de capital. Critérios de análise de projetos de investimentos: 

payback, retorno contábil, VPL, TIR, IL. Risco e Retorno. Métodos de análise de projetos de 

investimentos sob condição de risco. 

OBJETIVOS 

Capacitar o discente a analisar as diversas variáveis que compõem um projeto de investimento para 

o processo de tomada de decisão diante das alternativas de ativos que proporcionem a melhor 

relação risco e retorno à organização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Fundamentos de Investimentos de Capital: introdução 

Conceitos básicos 

Dinâmica das decisões financeiras Tipos de investimento 

Origens das propostas de investimentos Terminologias 

Componentes de um projeto de investimento Fluxos de caixa 

Relevância dos fluxos de caixa nas decisões de investimento Fluxos de caixa incrementais 

Resultados colaterais e implícitos das decisões de investimento 

Unidade 2 – Critérios de análise de projetos de investimentos: Payback, retorno contábil, VPL, TIR, 
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IL 

Valor presente líquido e Taxa interna de retorno 

Payback e payback descontado Índice de lucratividade 

Dinâmica dos Métodos de Avaliação de Investimentos 

Unidade 3 – Risco e Retorno 

Risco e retorno esperado de um ativo Risco e retorno esperado de um portfólio 

Unidade 4 – Análise de Projetos Investimentos sob Condições de Risco 

Análise de Sensibilidade Avaliação de cenários 

Cálculo do value at risk (VaR) 

METODOLOGIA  

Quadro de giz, data-show, livros, artigos e revistas especializadas, aulas expositivas dialogadas, 

trabalhos individuais e em grupo, provas, exercícios, estudo de caso.  

AVALIAÇÃO 

Análise escrita dos temas estudados; Seminários; Avaliações e reflexões escritas; Exercícios de 

Fixação; Resenhas; Discussões, debates e questionamentos; Atividades escritas individuais e em 

grupos; Aulas expositivas e dialogadas; Estudos de Casos. 

REFERÊNCIAS  

Bibliografia básica 

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. Curso de Administração Financeira. 1ª.Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ASWATH, D. Avaliação de Investimentos. 2ª. Ed. São Paulo: Qualitymark, 2010. 

BRUNI, A. L. Avaliação de investimentos. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia complementar 

ASSAF Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

BROM, L. G. Análise de Investimentos e Capital de Giro. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007 

GITMAN, Lawrence J. E JOEHNK, Michael D. Princípios de Investimentos. 8ª. Ed. São Paulo: 

Pearson, 2005 

HUMMEL, P. e TASCNNER, M. Análise e Decisão sobre Financiamento e Investimento. São 

Paulo: Atlas, São Paulo. 

OLIVEIRA, J. A. N. Engenharia Econômica. São Paulo:McGraw Hill. 

OLIVO, Rodolfo Leandro de Faria. Análise de Investimentos. Ed. ALINEA. 2008. 

SAMANEZ, Carlos P. Gestão de investimentos e geração de valor. 1ª. Ed. São Paulo: Pearson, 

2007. 

SAMANEZ, Carlos P. Matemática Financeira: Aplicações à Análise de Investimentos. São Paulo: 

Makron Books, 1995. 

SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos: Fundamentos, 

Técnicas e Aplicações. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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RAPPAPORT, Alfred; MAUBOSSIN, Michael J. Análise de Investimentos. Ed.  Campus-Elsiever. 

2005. 

 

DISCIPLINA: Estatística Aplicada 

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Brenda Ferreira da Silva Eloi 

 

EMENTA 

Conhecimentos básicos de estatística. Construção de elementos necessários à prática da produção e 

da análise de dados, fundamentais para a atuação profissional tanto no âmbito da pesquisa quanto 

no da intervenção do profissional. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste curso é apresentar aos alunos os conceitos básicos de estatística, de tal forma que 

eles possam usar estes conhecimentos em seus projetos profissionais, de pesquisa, ensino e 

extensão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução: o que é a Estatística e qual seu papel. 

Noções de probabilidade. 

População e amostra. 

Séries e gráficos estatísticos. 

Medidas de posição. 

Medidas de dispersão. 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Análise escrita dos temas estudados; Exercícios de Fixação; Discussões, debates e questionamentos; 

Avaliações e reflexões escritas; Atividades escritas individuais e em grupos; Aulas expositivas e 

dialogadas.  

REFERÊNCIAS  

BARBETTA, Pedro A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 5 ed. Editora da UFSC, 2002. 
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ANDERSON, David R. Estatística aplicada à administração e economia. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2013. ISBN: 9788522112814 

BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

ISBN: 9788522480906 

MAGALHAES, M.N.; LIMA, A.C.P. Noções de Probabilidade e Estatística, 6 ed. Edusp, 2008. 

 

DISCIPLINA: Governança Cooperativa 

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Kelce de Aguiar 

 

EMENTA:  

Teoria da agência. Conceitos, origens e discussões da governança. Objetivos e princípios básicos de 

governança. Estruturação organizacional da governança cooperativa. Estruturação organizacional 

do conselho de administração. Assembleia geral. Conselho fiscal. Auditorias. 

OBJETIVOS 

Conhecer a teoria de agência. Entender a diferenciação entre propriedade e controle. Diferenciar 

conflito de interesses dentro do ambiente de gestão de cooperativas. Entender os diferentes tipos de 

governança existentes. Conhecer os diferentes tipos de governança existentes. Conhecer os 

objetivos e princípios básicos de governança e aplicabilidade e sua aplicabilidade nas organizações.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª Dia 

Parte 1 – Teoria de agência. Conhecer a teoria de agência. Conceitos, origens e discussão da 

governança.  

Parte 2 - Objetivos e princípios básicos de governança. Estruturação organizacional do conselho de 

administração. Crimes corporativos. 

2º Dia 

Parte 1 - Assembleia geral. Conselho fiscal. Auditorias.  

Parte 2 - Seminário 

METODOLOGIA  

Os conteúdos serão apresentados mediante exposição oral com o auxílio de data-show, quadro e giz; 

e vídeos. Serão oportunizados debates sobre os temas onde poderão ser trazidas as experiências de 

cada aluno em relação aos temas. Por fim, será aberto um seminário onde os alunos farão as 

apresentações. 

AVALIAÇÃO 
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Os 100 pontos serão distribuídos proporcionalmente aos alunos nas seguintes avaliações: 

Seminários; Exercícios Fixação; Discussões, debates e questionamentos; Atividades escritas 

individuais e em grupos; Análise e interpretação de textos e artigos; Aulas expositivas e dialogadas; 

Estudos de Casos. 

REFERÊNCIAS  

BÁSICA: 

Banco Central do Brasil. Governança Cooperativa: Diretrizes para Boas Práticas de Governança em 

Cooperativas de Crédito. 

Pinto, Nelson Guilherme Machado; Reidorfer, Vitor Kochhann. Governança Cooperativa.  

Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico. Santa Maria: Rede e-Tec Brasil, 2015. 

Soares, Marden Marques; Sobrinho, Abelardo Duarte de Melo. Microfinanças: o papel do Banco 

Central do Brasil e a importância do cooperativismo de crédito.  Brasília: BCB, 2008. Disponível 

em: http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/coopcar/pdf/DiretrizesVersaoCompleta.pdf.  Acesso 

em: 03/05/2018 

COMPLEMENTAR: 

Andrade, Adriana; Rossetti, José Pascoal. Governança Corporativa: fundamentos, desenvolvimento 

e tendências. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Brasil. Circular nº 1.273 de 29 de dezembro de 1987. Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional – COSIF. Banco Central do Brasil. Recuperado de 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/1987/pdf/circ_1273_v1_O.pdf. Acesso em 20/04/2018. 

Mokhiber, Russel. Crimes Corporativos: o poder das grandes empresas e o abuso da confiança 

pública. São Paulo: Ed. Página Aberta, 1995. 

Saunders, Antony. Administração de instituições financeiras. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

DISCIPLINA: Marketing Empresarial e Perspectivas para Organizações Cooperadas 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Tarcísio Barros de Andrade 

 

EMENTA 

Gestão de Varejo; Distribuição de Serviços; Crescimento do mercado de serviços; Serviços X 

Produtos; Classificação dos Serviços; Estratégias de Marketing; Importância do Varejo nos dias de 

hoje. Ações de marketing; Visão do Marketing de Varejo; Integração de Esforços Mercadológicos; 

Satisfação dos clientes; Aprimoramento do relacionamento da empresa com sua clientela. 

OBJETIVOS 

Identificar o papel do Marketing nas organizações. Proporcionar uma visão de Marketing aos 

profissionais. Reconhecer e selecionar diferentes estratégias de Marketing. Ver a importância do 

varejo nos dias de hoje. Desenvolver e capacidade analítica e criativa dos alunos da correta 

http://www.bcb.gov.br/pre/microFinancas/coopcar/pdf/DiretrizesVersaoCompleta.pdf
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/1987/pdf/circ_1273_v1_O.pdf
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aplicação do Marketing nas empresas. Transmissão de conhecimentos práticos e teóricos sobre 

Marketing. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Gestão de Varejo; 

Distribuição de Serviços; 

Crescimento do mercado de serviços; 

Serviços X Produtos; 

Classificação dos Serviços; 

Estratégias de Marketing; 

 A importância do Varejo nos dias de hoje; 

 Ações de marketing; 

Visão do Marketing de Varejo; 

Integração de Esforços Mercadológicos; 

Satisfação dos clientes; 

 Aprimoramento do relacionamento da empresa com sua clientela. 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Seminários; Análise escrita dos temas estudados; Resenhas; Discussões, debates e questionamentos; 

Atividades escritas individuais e em grupos; Análise e interpretação de textos e artigos; Pesquisas 

bibliográficas; Estudos de Casos; Estudo em grupo e dirigido. 

REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANGELO, Cláudio F. Marketing de relacionamento no varejo: qualidade de atendimento, mix de 

serviços, data warehouse, pesquisa de mercado, comites de clientes, ombudsman. São Paulo: Saint 

Paul Editora, 2007.  

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes /. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  

GIANESI, Irineu G. N.; CORRÊA, Henrique L. Administração estratégica de serviços: operações 

para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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COSTA, Antonio R; CRESCITELLI, Edson. Marketing promocional para mercados competitivos: 

planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 2007. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento implementação e controle. 5. 

ed. 7. reimp. São Paulo: Atlas, 2008. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

LAMB, Charles W.; HAIR, Joseph F; MCDANIEL, Carl. Princípios de marketing. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 

DISCIPLINA: Auditória (interna e externa) em Cooperativas 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Humberto Gomes Pereira 

 

EMENTA 

Perícia, auditoria e fiscalização: diferenças e semelhanças; Conceito e objetivos da perícia segundo 

o Código de Processo Civil e as Normas Brasileiras de Contabilidade; Nomeação do perito e dos 

assistentes técnicos, formação dos honorários e tipos de quesitos; Metodologia da perícia - 

sequência das ocorrências dos trabalhos e de elaboração de laudos e pareceres; Conceito, objetivos, 

naturezas e tipos de auditorias e fiscalizações; Estrutura dos serviços de auditoria contábil e serviços 

correlatos; Organismos reguladores e normas de auditoria independente - nacionais e internacionais; 

Formas de atuação e requisitos pessoais, técnicos, acadêmicos e legais do auditor independente; 

Diferenças e semelhanças entre auditor interno e externo - objetivos, campos de atuação, perfil 

profissional e regulamentação; Relevância, riscos, fraudes e erros - conceitos, responsabilidades e 

limitações inerentes. 

OBJETIVOS 

Formar o profissional para atuar na constituição, desenvolvimento e gestão de cooperativas, 

planejando e executando os processos cooperativos nas diversas áreas de atuação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Análise das Demonstrações Financeiras de Cooperativa; 

Análise de Investimentos; 

Auditoria - Controles Internos; 

Auditoria das Demonstrações Contábeis; 

Auditoria de Sistemas de Informação Aliado a Auditoria se Balanço; 

Auditoria e Controles Internos na Cooperativa; 

Auditoria Fiscal e Tributária de cooperativa; 
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Auditoria Interna – Fraudes e Erros 

Estratégia Empresarial e Competitividade; 

Ética Profissional do Auditor 

Ética, Cidadania e Responsabilidade Social; 

Gestão Empresarial; 

Normas de Auditoria. 

Normas de Contabilidade: CPC / IFRS (Ead)* 

Planejamento de Auditoria 

METODOLOGIA  

Os conteúdos supracitados serão desenvolvidos através de aula expositiva, cujo retorno será 

avaliado através de exercício de fixação. O conteúdo de contabilidade além dessa metodologia 

também demandará apresentação de seminários. 

AVALIAÇÃO 

Seminários; Exercícios de Fixação; Discussões, debates e questionamentos; Atividades escritas 

individuais e em grupos; Análise e interpretação de textos e artigos; Leituras orientadas; Estudos de 

Casos. 

REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, Contabilidade e Controle interno no Setor Público: 

integração das áreas do ciclo de gestão: contabilidade, orçamento e auditoria e organização dos 

controles internos, como suporte à governança corporativa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

LIMA, Diana Vaz de. CASTRO, Robinson Gonçalves de. Fundamentos de Auditoria 

Governamental e Empresarial: Com Exercícios, Questões e Testes com resposta, destinados a 

concursos públicos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

SILVA, Moacir Marques da. Curso Auditoria Governamental: De Acordo com as Normas 

Internacionais de Auditoria Pública Aprovadas pela INTOSAI. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, Moacir Marques da. Curso Auditoria Governamental: De Acordo com as Normas 

Internacionais de Auditoria Pública Aprovadas pela INTOSAI. São Paulo; Atlas, 2009. 176p.  

CRUZ, Flávio da. Auditoria Governamental. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 288p.  

MACHADO, Marcus Vinicius Veras. PETER, Maria da Glória Arrais. Manual de Auditoria 

Governamental. São Paulo: Atlas, 2003. 248p.  

GIL, Antonio de Lourenço. Auditoria de Negócios. 2 ed. São Paulo, 2002. 288p.  

PÍNHO, Ruth Carvalho de Santana. Fundamentos de Auditoria: Auditoria Contábil. Outras 

Aplicações de Auditoria. São Paulo: Atlas, 2007. 192p. 
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DISCIPLINA: Gestão de Organizações privadas e cooperadas 

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Vania dos Santos Ventura 

 

EMENTA 

Estruturas organizacionais. Definição e papel do gestor organizacional. As Organizações: natureza e 

funções essenciais.  O ambiente das organizações.  Processo de tomada de decisão. Visão 

contemporânea da Administração e as práticas de gestão. Gestão de Processos. Mudança 

Organizacional. Definição de Clima Organizacional e sua interface com a Cultura Organizacional, 

visando a satisfação do trabalhador. Conceitos emergentes da área de gestão de cooperativas, 

temáticas inovadoras na área de gestão de cooperativas.  

 

OBJETIVOS 

Discutir os vários fundamentos em Teoria das Organizações cooperadas e privadas.  

Avaliar as forças e fraquezas das diferentes perspectivas organizacionais.  

Adotar uma abordagem crítica e reflexiva sobre as Organizações Cooperativas.  

Compreender a complexidade do relacionamento entre teoria e prática em gestão nas organizações 

privadas e cooperadas.  

Entender o papel do gestor organizacional das empresas privadas e cooperadas na tomada de 

decisões. 

Analisar as questões de clima organizacional e a interação com a satisfação do colaborador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A organização & administração em organizações privadas e cooperadas 

 A sociedade organizacional e o objeto da administração; 

 As organizações: tipos e formas individuais e coletivas. 

 O ambiente das organizações e as estruturas organizacionais privadas e cooperadas. 

 FUNDAMENTOS DA GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 O processo de tomada de decisões nas organizações privadas e cooperadas; 

 Estudo do clima organizacional e a satisfação/motivação do trabalhador; 

Conceitos emergentes da área de gestão de cooperativas; 

Temáticas inovadoras na área de gestão de cooperativas. 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas com uso de recursos audiovisuais, dinâmicas, discussões orientadas, seminários, 

oficinas e estudos de caso para enriquecimento do conteúdo ministrado. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada, no processo de 

ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa. 

Indicadores avaliativos (qualitativos): Interesse demonstrado pelos estudantes; participação, 

qualidade das produções; iniciativa no desenvolvimento de ações. 

Instrumentos a serem usados pelo professor (a): Participação das aula; Relatório das atividades 

realizadas; Indicadores quantitativos: Prova escrita. 

REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias: 

evolução e tendências da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2002.  

WOOD Junior, Thomaz. Mudança organizacional: liderança, teoria do caos, qualidade total, 

recursos humanos, logística integrada, inovações gerenciais, cultura organizacional. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, Antônio Virgílio 

Bittencourt. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. São Paulo: Artmed, 2004. 520p. 

COHEN, Allan R.; FINK, Stephen L. Comportamento organizacional: conceitos e estudos de casos. 

Campus Elsevier, 2003.  

DEJOURS, Christophe; SZNELWAR, Laerte Idal; MASCIA, Fausto Leopoldo (Org.). Trabalho, 

tecnologia e organização, v. 2: avaliação do trabalho submetida à prova do real. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2008. (Cadernos de TTO)  

MORGAN, G. Imagens da organização. Edição executiva. São Paulo: Atlas, 2000. 

CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Nova Lima: INDG 

Tecnologia e Serviços Ltda., 2004. 

 

DISCIPLINA: Orçamento Empresarial 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Tiago Lúcio Ferreira 

 

EMENTA 

As organizações no mundo contemporâneo. Visão sistêmica e Conceitos de finanças empresarias. 

Planejamento operacional, estratégico e gestão operacional. Gestão econômica e financeira. 

Orçamento empresarial, ciclo orçamentário e plano orçamentário. Ciclo financeiro e necessidade de 

capital de giro. 
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OBJETIVOS 

Definir finanças, as principais áreas de finanças e as oportunidades de carreira disponíveis nessa 

área, bem como as modalidades jurídicas de organização de empresas.  

Focar do processo de tomada de decisões, do qual o profissional deve participar em todas as etapas, 

para isso, buscando uma visão sistêmica da organização.  

Conceituar os tipos de orçamentos e a importância de seu entendimento para o processo de tomada 

de decisões e planejamento organizacional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Finanças empresariais  

O que são finanças 

Estrutura da função financeira  

Relação com a teoria econômica  

Relação com a contabilidade  

Índices de atividades  

Giro de estoques  

Prazo médio de estoque  

Prazo médio de recebimento  

Prazo médio de pagamento 

Planejamento e Controle financeiro  

Planejamento e controle  

Planejamento empresarial e planejamento financeiro 

Gestão operacional 

Responsabilidade da gestão operacional  

Ciclo operacional, econômico e financeiro  

Mensuração de ciclos  

Gestão de capital de giro  

Orçamento empresarial  

Aspectos gerais e utilidades  

Orçamentos de investimentos  

Orçamentos operacionais  

Orçamentos de resultados  

Ciclo Orçamentário  

Elaboração e planejamento  

Execução orçamentária e financeira  
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Execução e cumprimento de metas  

Avaliação e controle  

Plano orçamentário  

Definição e objetivos  

Conceitos de orçamentos  

Tipos de orçamentos  

Organização e processo de elaboração  

Estrutura do plano orçamentário 

Orçamento de vendas e produção 

Previsão de vendas  

Orçamento de produção  

Orçamento de capacidade logística  

Orçamento de materiais e estoque  

Orçamento de despesas gerais  

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Seminários; Exercícios de Fixação; Discussões, debates e questionamentos; Apresentação de 

relatórios de leitura e resenhas; Avaliações e reflexões escritas; Análise e interpretação de textos e 

artigos. 

REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

(LIVROS usados para construção do conteúdo)  

MENDES, S. Administração financeira e orçamentaria, teoria e questões. Editora Método, 2016.        

Lawrence, J.Gitman. Principios de Administração Financeira. Editora Pearson, 2004.  

PADOVEZE, C. L. Controladoria, Estratégica e Operacional. Editora Cengage Learning, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LUNKES, R. J. Manual de Orçamento. 2ª Edição, 2ª reimpressão. São Paulo: Atlas, 2007. 

TEMPLAR, R. Como fazer orçamentos: Pense rápido!  São Paulo: Pearson, 1ª edição, 2009. 

WELSCH, Glenn A. - Orçamento Empresarial. Tradução de A. Z. Sanvicente. 4a. edição. Editora 
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Atlas, São Paulo, 1990. 

 

DISCIPLINA: Gestão Financeira 

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Valdilene Gonçalves Machado Silva 

 

EMENTA 

Fundamentos básicos de administração financeira. Gestão do Capital de giro. Análise dinâmica do 

capital de giro. 

OBJETIVOS 

Oferecer aos participantes conhecimentos básicos de administração financeira, abordando o 

complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras. 

Operacionalizar os conceitos, através de técnicas quantitativas que auxiliem a reflexão, análise e 

tomada de decisão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Administração financeira: Conceitos, definições e objetivos 

Relação da administração financeira com a contabilidade e teoria econômica 

Funções do Administrador Financeiro 

Ciclo operacional, econômico e financeiro 

Risco e retorno 

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO. 

Conceitos básicos sobre Capital de giro 

Financiamento do capital de giro 

Capital de giro líquido 

Capital de Giro Próprio 

Necessidade de investimento em capital de giro 

Saldo de tesouraria 

METODOLOGIA  

Quadro de giz, data-show, livros, artigos e revistas especializadas, aulas expositivas dialogadas, 

trabalhos individuais e em grupo, provas, exercícios, estudo de caso.  

AVALIAÇÃO 

Seminários; Avaliações e reflexões escritas; Participação nos debates em sala, no decorrer do Curso, 

com elaboração de textos; Apresentação de relatórios de leitura e resenhas, trabalho final; 
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Discussões, debates e questionamentos; Atividades escritas individuais e em grupos.  

REFERÊNCIAS  

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 6ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012. 

ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do giro do capital de 

giro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

BRIGHAM, Eugene, EHRHARDT, Michael C. Administração Financeira: teoria e prática. 10 ed. 

São Paulo: Engage Learning, 2010. (5 ex) 

GITMAN, Lawrence. J.. Princípios da Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson 

Education, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária. Matemática Financeira Aplicada, 

Estratégias Financeiras, Orçamento Empresarial. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

DISCIPLINA: Legislação Tributária e Gestão Tributária 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: André Luís Vieira Eloi 

 

EMENTA 

Os princípios constitucionais tributários. O sistema tributário nacional. Aspectos específicos dos 

seguintes tributos: Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o lucro, Pis, Cofins, ICMS e ISS; 

sonegação e planejamento de tributos.  

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre diferentes tributos incidentes sobre diferentes tipos de 

empresas e pessoas físicas, e sobre os incentivos fiscais nacionais e regionais. Proporcionar, 

também, conhecimento sobre Crimes de sonegação fiscal, com vistas ao planejamento tributário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO   

Conceito  

Princípios constitucionais tributários  

Imunidade tributária  

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  

Espécies de tributo  

Competência tributária  

TRIBUTOS EM ESPÉCIE 

ICMS; ISS; PIS e COFINS; CPMF; SIMPLES; Imposto de Renda; Contribuição Social sobre o 

Lucro;  
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Fiscalização Tributária 

Defesas Fiscais  

Elisão e Elusão tributária 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Seminários; Análise escrita dos temas estudados; Discussões, debates e questionamentos; 

Apresentação de relatórios de leitura e resenhas; Atividades escritas individuais e em grupos; 

Leituras orientadas. 

REFERÊNCIAS  

BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: promulgada em 05 de 

outubro de 1988. 

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Denominado 

Código Tributário Nacional pelo art. 7º do Ato Complementar nº 36, de 13.3.1967. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm. 

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito tributário. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

   

DISCIPLINA: Análise das Demonstrações Financeiras 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Deybit Linderman Aniceto Costa 

 

EMENTA 

Introdução ao universo das análises; Ajustes e adequação das demonstrações para análise, Análise 

vertical e horizontal; Análise de Índices modelo tradicional e dinâmico; Parecer de análise das 

demonstrações; Análise setorial por índices-padrão de cooperativas de crédito. 

OBJETIVOS 

Interpretar as informações contidas nas demonstrações contábeis e sua utilidade na gestão das 

empresas; bem como conhecer e praticar a análise vertical e horizontal do balanço patrimonial e da 

demonstração do resultado do exercício. Conhecer, praticar e interpretar as técnicas utilizadas para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm
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análise das demonstrações contábeis; interpretar e elaborar parecer de análise das demonstrações 

contábeis. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à análise das demonstrações contábeis;  

Ajustes das demonstrações contábeis;  

Análise vertical e horizontal; 

Análise das demonstrações modelo tradicional (Índice de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade) 

Análise das demonstrações modelo dinâmico; 

Composição e Estrutura de Capital; 

Análise da rentabilidade;  

O parecer de análise das demonstrações contábeis; 

Análise setorial por índices-padrão de cooperativas de crédito. 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, leitura e debate de leituras recomendadas, exercícios teóricos e práticos em 

classe e extraclasse (avaliados ou não) de iniciação, revisão e fixação de conteúdo. 

AVALIAÇÃO 

Análise escrita dos temas estudados; Exercícios de Fixação; Avaliações e reflexões escritas, 

Discussões, debates e questionamentos; Estudos de Casos. 

REFERÊNCIAS: 

ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 7.ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

IUDÍCIBUS, S. Análise de balanços. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, J. C. Análise das Demonstrações Contábeis. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MATARAZZO, D. C. P.; OLIVEIRA, A. Análise financeira de balanços: abordagem básica e 

gerencial. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

DISCIPLINA: Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informações Contábeis 

Carga Horária: 16h/a 

Professor: Daniel Sirineu Pereira 

 

EMENTA 

A contabilidade como sistema de informações. A linguagem contábil, suas potencialidades e 

limitações. Características dos principais tipos de sistemas de informações contábeis no âmbito de 

uma empresa. Os componentes do Sistema de Gestão Empresarial. Integração dos diversos sistemas 

de informações. O potencial do Sistema de Informações Contábeis como Sistema de apoio à 
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decisão. Os Sistemas de Informações Contábeis, o controle, a auditoria e a segurança. 

OBJETIVOS 

Oferecer ao estudante um conhecimento de conceitos e funcionalidades do sistema de informações 

contábeis, assim como atualização do sistemas de informação de diferentes áreas. Como o sistemas 

de informação modifica a rotina da área contábil proporcionando melhorias na operacionalização 

dos serviços, nas escriturações contábeis, possibilitando ao contador fornecer ao fisco informações 

ágeis e centralizadas, mantendo um índice praticamente zero de fraudes e sonegação, e também na 

melhoria no atendimento aos clientes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do plano de ensino e Sistemas, dados, Informação 

Sistema de informação gerencial 

Sistemas especialistas, de apoio a decisão e executivos. 

Gerenciamento de sistemas: integração, segurança, controle 

Sistema operativo empresarial e sistema informativo contábil 

Banco de dados - Tratamento das informações versus usuários afins 

Sist. de informação contábil - Visão geral e implantação de empresa 

Sistemas de informações contábeis - Folha de pagto 

Sistemas de informações contábeis – Contabilidade 

Sistemas de informações contábeis – Fiscal 

Sistemas de informações contábeis – Integração, revisão 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe: Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes 

do Cooperativismo e de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Análise escrita dos temas estudados; Avaliações e reflexões escritas; Exercícios de Fixação; 

Discussões, debates e questionamentos; Seminários. 

REFERÊNCIAS  

BIO, A. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 1986. 658.4038 O48s  

CASSARRO, A. Sistema de informação para tomada de decisões. São Paulo: Pioneira, 1988. 

658.4038011 C343s  

CAUTELA, A. POLLONI, E. Sistemas de informação na administração de empresas. São Paulo: 

Atlas, 1996 658.4038011 C375s  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FURLAN, J. Sistemas de Informação Executiva - IES. São Paulo: Makron Books, 1994. GIL, A. 

Sistemas de informações contábeis/financeiros. 3º Edição, São Paulo: Atlas, 1999 657.450285 

G463s  

LAUDON, Kenneth C. LAUDON, Jane p. Sistemas de informação gerenciais. 7ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2007.  

PADOVEZE, C. L. Sistemas de Informações Contábeis. São Paulo: Atlas, 2007. STAIR, R. 

Princípios de administração de sistemas de informação. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

 

DISCIPLINA: Planejamento Estratégico 

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Pâmella Gabriela Oliveira Pugas 

 

EMENTA 

Conceitos de estratégia e Planejamento. A teoria e evolução do Planejamento estratégico. 

Diagnóstico estratégico. Análise do ambiente de negócio: interna e externa. Matriz 

BCG. Balanced Scorecard. Controle e Avaliação de Planejamento estratégico. Estratégias 

empresariais: sobrevivência; manutenção; crescimento; desenvolvimento. Estratégias funcionais e 

políticas competitivas.  

OBJETIVOS 

Habilitar o aluno a planejar estrategicamente fases de trabalho ou mesmo atividades macro nas 

organizações, possibilitando o conhecimento e manuseio das etapas do planejamento estratégico, de 

forma que o discente possa atuar em equipe ou individualmente nessa atividade.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Bloco 1  

Parte 1 – Introdução conceitual: Conceitos de Estratégia e Planejamento. Teoria e Evolução do 

Planejamento Estratégico. Conceituação e elaboração de um Planejamento Estratégico.  

Parte 2 – Definição do Negócio: Missão, Visão e Valores.  

Bloco 2  

Parte 1 – Diagnóstico estratégico: Análise Externa e Interna da Organização. Matriz BCG. Matriz 

SWOT.  

Parte 2 – Postura Estratégica: Matriz GUT  

Bloco 3  

Parte 1 – Estratégias Empresariais: sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. 

Estratégias funcionais. Estratégias Genéricas  
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Parte 2 – Políticas Empresariais   

Bloco 4  

Parte 1 – Implantação do Planejamento Estratégico: Objetivos estratégicos. Metas. Planos de ação.  

Parte 2 – Controle e avaliação do Planejamento Estratégico: Métodos. Balanced Scorecard. Falhas 

no Planejamento estratégico 

METODOLOGIA  

Aulas Expositivas. 

Leitura, Análise e Produção de Textos. 

Trabalho em Equipe:  

Desenvolvimento de dinâmica de Grupo, Subgrupos ou Atores participantes do Cooperativismo e 

de assuntos relacionados à Disciplina. 

AVALIAÇÃO 

Participação nos debates em sala, no decorrer do Curso, com elaboração de textos; Avaliações e 

reflexões escritas; Exercícios de Fixação; Análise escrita dos temas estudados; Seminários; 

Discussões, debates e questionamentos; Análise e interpretação de textos e artigos; Aulas 

expositivas e dialogadas; Estudos de Casos; Estudo em grupo e dirigido. 

REFERÊNCIAS  

AAKER, D. A. Administração estratégica de mercado. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 

7.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

KUPFER, D. e HASENCLEVER, L.. Economia industrial: fundamentos teóricos e práticos no 

Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

MINTZBERG, H. AHLSTRAND, B. LAMPEL, J. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do 

planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.  

MINTZBERG, Henry & QUINN, James Brian. O Processo da Estratégia. 3 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos metodologia e 

práticas /. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013.   

REZENDE, D. A. Planejamento estratégico público ou privado: guia para projetos em organizações 

de governo ou de negócios. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

DISCIPLINA: Controladoria Organizacional  

Carga Horária: 16h/a 

Professora: Fernanda Karoliny Nascimento Jupetipe 

 

EMENTA  

Definição de controladoria. Função da controladoria. Ferramentas de planejamento e controle para 
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fins e gestão empresarial. Avaliação de desempenho empresarial. 

OBJETIVOS 

Fazer com que o estudante compreenda a empresa como um sistema integrado e perceba a utilidade 

das informações contábeis para tomada de decisões que envolvam a gestão desse sistema. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Empresa: 

Visão sistêmica da empresa. Subsistemas empresariais. 

Missão da empresa. Gestão eficaz. 

Controladoria 

Missão da controladoria. 

Controladoria como órgão de gestão empresarial 

Tomada de decisão  

Modelo de tomada de decisão 

Papel da informação 

Sistema de informação contábil-gerencial. Papel da contabilidade. Informações para planejamento e 

controle 

Planejamento e controle  

BSC 

Orçamento 

Custo meta e custo-padrão 

Centros de responsabilidade 

A controladoria e a gestão financeira 

Gestão de capital de giro 

Avaliação de desempenho  

Análise de Rentabilidade  

EBITDA 

EVA/ MVA;  

Política de distribuição de dividendos 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas  

Resolução de casos e problemas. 

AVALIAÇÃO 

Seminários; Exercícios Fixação; Discussões, debates e questionamentos; Apresentação de relatórios 

de leitura e resenhas; Avaliações e reflexões escritas; Atividades escritas individuais e em grupos; 
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Análise e interpretação de textos e artigos; Estudos de Casos. 

REFERÊNCIAS  

Básicas: 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 5ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 

3ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

COMPLEMENTARES: 

SCHMIDT, Paulo (org.) Controladoria – agregando valor para a empresa. Porto Alegre, Bookman, 

2002. 

 

DISCIPLINA: Organização e Administração (AGE, AGO, Redação de Ata, Manuais, Normas e 

Controle, etc). 

Carga Horária: 8 h/a 

Professora: Rute Conceição dos Santos 

 

EMENTA 

Evolução do Cooperativismo ao longo dos tempos; Princípios cooperativistas; Perspectiva das 

cooperativas de créditos no Brasil; Estrutura organizacional; Políticas institucionais; manuais 

aplicados às Cooperativas; órgãos reguladores; Organização do quadro social; Gestão democrática 

do quadro social; Gestão executiva e fiscalização. 

OBJETIVOS 

As cooperativas de crédito no Brasil estão em franco crescimento em quantidade e atuação no 

mercado financeiro, tornando-se instituições cada vez mais sólidas e procuradas tanto pelos 

investidores e associados quanto pelos que almejam trabalhar neste tipo de empreendimento, que 

tem suas leis e regulamentos bem definidos pelo setor. 

O presente módulo visa fornecer os conhecimentos técnicos essenciais para o desenvolvimento das 

competências necessárias para a gestão competitiva dentro desse segmento de acordo com a 

filosofia cooperativista, provocando discussões inovadoras para o setor. E aprofundar o 

conhecimento sobre a história do cooperativismo de crédito no mundo e no Brasil, assim como seus 

fundamentos econômicos e de cooperação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

História do Cooperativismo de crédito: doutrina, valores e princípios. Estruturas do cooperativismo 

de crédito no Brasil, suas origens e fundamentos econômicos e de cooperação. Perspectivas do 

cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo. Definição de governança cooperativa. Gestão 
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executiva e fiscalização. Código de ética.  Organização do quadro social: conceito, objetivos, 

histórico, formas de organização, estrutura, composição e funcionamento, avaliação de eficácia. 

Gestão democrática do quadro social. Conselho de administração e quadro social. Aplicação 

adequada do fundo de assistência técnica educacional e social. 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas, recursos audiovisuais, debate de leituras recomendadas, apresentação de casos 

para análise, discussão, pesquisas, dinâmicas de grupos e atividades avaliativas práticas e teóricas 

individuais e em grupo: construção/ elaboração e apresentação de trabalhos em grupo dentro da sala 

de aula. 

AVALIAÇÃO 

Serão avaliados trabalhos individuais, em grupo, dinâmica e participação dentro da sala de aula; 

Avaliações e reflexões escritas sobre os temas dados; Exercícios de Fixação; Análise escrita dos 

temas estudados; Seminários; Discussões, debates e questionamentos; Atividades escritas 

individuais e em grupos; Aulas expositivas e dialogadas. 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Lei n° 5.764, de 6 de dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, 

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Brasília:  

BRASIL. Constituição Federal de 1988: O papel do Estado junto às cooperativas. Art.5º; 

21/XXV;174/parágrafos 2º, 3º e 4º; 187/VI; e 192/VIII. 

BRASIL, Lei n. 6.404, 15 dez. 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília: Congresso 

Nacional. 1976. 

BCB, Banco Central do Brasil. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br> 

PINHEIRO, Marcos Antonio Henriques.Cooperativas de crédito : história da evolução normativa no 

Brasil / Marcos Antonio Henriques Pinheiro. 6 ed.  Brasília : BCB, 2008. 

PINHO, D. B. Economia e cooperativismo. São Paulo: Saraiva, 1977. 

PINHO, D. B. O pensamento cooperativo e o cooperativismo brasileiro. Manual de Cooperativismo 

São Paulo, CNPq, v. 1, 1982. 

OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Disponível em: <http://www.ocb.org.br> 

OLIVEIRA, D. de PR. de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. São Paulo: 

Atlas, 2001.  

SICOOB, Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil. Disponível em: 

<hhttps://www.sicoob.com.br> 

SICOOB CREDIOESTE, Cooperativa de Credito do Oeste Mineiro e Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Disponível em < https://sicoobcredioeste.com.br> 

VIANNA, Claudia Salles Vilela; FARACE. Maurício Ferraresi: Manual Prático das Sociedades 

Cooperativas.São Paulo: LTr, 1999. 

   

https://www.bcb.gov.br/
http://www.ocb.org.br/
https://sicoobcredioeste.com.br/
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7. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

7.1- Coordenação do curso 

 

NOME DO 

COORDENADOR 

ENDEREÇO PARA 

ACESSAR O 

CURRICULO LATTES 

RESUMO DO CURRICULO LATTES 

Anselmo Sebastião 

Botelho 

http://lattes.cnpq.br/338

8451337964712 

Possui graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS pela 

UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 

(2002), Pós graduação em GESTÃO ESTRATÉGICA 

EM CONTROLADORIA pela FACULDADE DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E 

CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS(2004), Pós 

Graduação em Educação e Segurança no Trânsito pela 

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES e Mestrado 

Profissional em Desenvolvimento Regional pela 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- UEMG. 

 

 

 

7.2- Corpo Docente 

 

NOME DO 

PROFESSOR 

ENDEREÇO PARA 

ACESSAR O 

CURRICULO LATTES 

RESUMO DO CURRICULO LATTES 

Anselmo 

Sebastião 

Botelho 

http://lattes.cnpq.br/33884

51337964712 

Possui graduação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS pela 

UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 

(2002), Pós graduação em GESTÃO ESTRATÉGICA EM 

CONTROLADORIA pela FACULDADE DE CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

DE DIVINÓPOLIS(2004), Pós Graduação em Educação e 

Segurança no Trânsito pela UNIVERSIDADE CÂNDIDO 

MENDES e Mestrado Profissional em Desenvolvimento 

http://lattes.cnpq.br/3388451337964712
http://lattes.cnpq.br/3388451337964712
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Regional pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - UEMG. 

André Luiz 

Vieira Elói 

http://lattes.cnpq.br/79286

05294320894 

Professor e Diretor da Unidade Diamantina da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. Professor dos 

cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis da 

Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Doutorando 

(bolsista CAPES) do Programa de Pós Graduação em 

Direito da PUC Minas. Mestre em Teoria do Direito pela 

pela PUC Minas (2014) com bolsa da FAPEMIG, 

especialista em Direito Processual pelo Instituto de 

Educação Continuada da PUC Minas (2010) e graduado 

em Direito pela PUC Minas (2009). Tem experiência na 

área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito, 

Hermenêutica Jurídica, Direito público e Direito Material e 

Processual do Trabalho. 

Brenda 

Ferreira da 

Silva Elói 

http://lattes.cnpq.br/60183

27532711770 

Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal de Viçosa (2014). Participou do Programa Brafitec 

- graduação sanduíche - do curso de Engenharia Elétrica da 

UFV no Institut Nationale Polytechnique da Lorraine, 

unidade ENSEM, em Nancy, França (2011/2012). 

Experiência com Iniciação Científica na área de 

telecomunicações e controle de planta com CLP. Trabalho 

de Conclusão de Curso na área de criação de softwares. 

Mestrado na Universidade Federal de São João del Rei na 

área de Modelagem e Controle de Sistemas (2017), com 

experiência em eletrônica, microeletrônica e 

processamento de sinais. Atualmente, professora nos 

Cursos de Administração de empesas, Ciências Contábeis e 

Serviço Social na Universidade de Minas Gerais -

Uemg/Unidade de Abaeté e Agente de Atendimento 

Empresarial no Sicoob 

Daniel Sirineu 

Pereira 

http://lattes.cnpq.br/83685

25026077821 

Bacharel em Administração pela UNIP - Universidade 

Paulista(2015). Pós-graduando em: Docência do Ensino 



 

63 
 

Superior; Empreendedorismo e Finanças; MBA em Gestão 

de Equipes e Lideranças. Especialista em Gestão 

Estratégica da Logística e Produção - UNI-BH - Centro 

Universitário de Belo Horizonte (2007). Bacharel em 

Ciência da Computação pelo UNI-BH - Centro 

Universitário de Belo Horizonte (2006). Formação em 

Leader & Executive Coaching e Life & Professional 

Coaching pela Academia Brasileira de Coaching. Em 

constante desenvolvimento pessoal e profissional. 

Capacidade inovadora, espírito de cooperação e atenção às 

tendências do mercado. Ambicioso por grandes conquistas 

e novos desafios. Professor, empreendedor, palestrante, 

Coaching em desenvolvimento pessoal e profissional, em 

busca de atingir as metas e objetivos traçados, através de 

técnicas da excelência pessoal e profissional Coaching 

LPC. Adepto a filosofia Coaching LPC (Liberte seu Poder 

Criador), um posicionamento diferente no mundo do 

Coaching. 

Deybit 

Linderman 

Aniceto Costa   

http://lattes.cnpq.br/58687

52439965191 

Possui Bacharelado em Ciências Contábeis e 

Especialização em Contabilidade, Controladoria e Finanças 

pela Fundação Educacional de Divinópolis/UEMG (2011). 

Tem experiência na área de Ciências Contábeis e 

Administração. Registro no Conselho Federal de 

Contabilidade MG108715/O-1 

Esdras Tavares 

de Oliveira   

http://lattes.cnpq.br/68796

96036329822 

Possui mestrado em Serviço Social pela Universidade 

Federal de Pernambuco (2012-2014), graduação em 

Serviço Social pelo Centro Universitário UNA (2009-2011) 

e graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (2005-2008). É 

intérprete/tradutor da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) pelo PROLIBRAS e, atualmente, ocupa cargo 

de professor contratado na Universidade do Estado de 

Minas Gerais, lecionando nas graduações em Serviço 
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Social, Ciências Contábeis e Administração. 

Fernanda 

Karoliny 

Nascimento 

Jupetipe 

http://lattes.cnpq.br/41154

93471425097 

Doutora e mestra em Controladoria e Contabilidade pela 

Universidade de São Paulo. Possui graduação em 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (2011). Atua principalmente nos seguintes 

temas: custos de falência, recuperação judicial, crise 

financeira. 

Flávio Teixeira 

de Souza 

http://lattes.cnpq.br/72938

54267468779 

Mestre em Desenvolvimento Regional pela Fundação 

Educacional de Divinópolis - Universidade do Estado de 

Minas Gerais - Funedi/Uemg. (2013); Especialista em 

Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido 

Mendes - RJ (2006); Graduação em Serviço Social pelas 

Faculdades Integradas de Caratinga MG (2000). 

Experiência como Professor universitário desde 2005. 

Coordenador do curso de Serviço Social do Instituto de 

Ciências Sociais e Humanas Aplicadas - Isab da 

Funedi/Uemg, de 2008 a 2012. Atualmente é coordenador 

do curso de Serviço Social Serviço Social na Universidade 

de Minas Gerais -Uemg/Unidade de Abaeté, desde maio de 

2017 e professor nos Cursos de Administração de empesas, 

Ciências Contábeis e Serviço Social desde março de 2016; 

e assistente social efetivo por concurso público lotado na 

Secretaria Municipal de Assistência social de Itaúna MG, 

desde 2014.  

Humberto 

Gomes Pereira 

http://lattes.cnpq.br/38703

88452614276 

Possui graduação em Administração pelo Centro 

Universitário UNA (1988), graduação em Ciências 

Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (1989) e mestrado em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2002) com área de 

concentração em Gestão de Negócios. Professor da UIT, 

UEMG e membro do NDE do Curso de Administração. 

Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 

Auditoria, atuando principalmente nos seguintes temas: 
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controle, custo, planejamento, formação e logística. 

José Osmar de 

Melo   

http://lattes.cnpq.br/21707

15967474918 

Possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Belo Horizonte, 

(1987); graduação em Letras: Língua Francesa pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo 

Horizonte, (1994); graduação em Letras: Língua 

Portuguesa pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFMG, Belo Horizonte, (1992); Mestrado em Literaturas 

de Língua Portuguesa (subárea: Literatura Brasileira) pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC 

Minas, Belo Horizonte, (1997), Doutorado em Literaturas 

de Língua Portuguesa (subárea: Literatura Brasileira) pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC 

Minas, Belo Horizonte, (2004) e Pós-Doutorado em 

Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro - UERJ, Rio de Janeiro (2014). Atualmente, é 

professor de Língua Portuguesa, Filosofia e Introdução à 

Metodologia Científica da Universidade do Estado de 

Minas Gerais - UEMG e pesquisador do grupo de pesquisa 

Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque - 

LABELLE, sob a coordenação da pesquisadora Carmem 

Lúcia Negreiros de Figueiredo, no Instituto de Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Literaturas 

Brasileira e Portuguesa e Língua Portuguesa, atuando 

principalmente nos seguintes temas: historiografia das 

literaturas brasileira e portuguesa, teoria literária, 

Linguística, Língua Portuguesa: Leitura e Produção de 

textos e ironia e humor como artifícios fundamentais na 

construção narrativa dos textos literários da modernidade. 

Kelce de 

Aguiar 

http://lattes.cnpq.br/42833

12294206242 

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de 

Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis de 

Divinópolis (2002). Especialização em Auditoria Externa 
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pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005) e 

Mestrado em Administração pela Fundação Pedro 

Leopoldo (2015). Atualmente é pesquisador da Faculdade 

Pedro Leopoldo, pesquisador da Universidade do Estado de 

Minas Gerais, coordenadora de curso de Ciências 

Contábeis da Universidade do Estado de Minas Gerais e 

professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem 

experiência profissional em Cooperativas de Crédito onde 

atuou por 12 anos como supervisora contábil. Leciona em 

cursos de Administração e Ciências Contábeis nas áreas de 

Contabilidade Geral, Contabilidade Comercial, 

Administração Financeira, Contabilidade e Análise de 

Custos, Contabilidade Societária e Contabilidade 

Gerencial. Áreas de interesse: instituições financeiras, 

cooperativismo de crédito, avaliação de desempenho e suas 

métricas, Gestão de Custos, contabilidade societária e Data 

Envelopment Analysis. 

Pâmella 

Gabriela 

Oliveira 

Pugas 

http://lattes.cnpq.br/15841

12726375820 

Graduada em Administração pela Universidade Federal de 

São João Del-Rei (UFSJ) e Mestre em Administração pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) na linha de 

Economia e Gestão de Negócios. Atua em pesquisas na 

área de estratégia e competitividade, desenvolvendo 

projetos relacionados a arranjos produtivos locais e 

desenvolvimento regional. Possui pesquisas direcionadas 

ao empreendedorismo, logística e ensino em 

Administração. Atualmente é Coordenadora do curso de 

Administração e Professora Titular na Faculdade 

Divinópolis - FACED (MG). 

Renato dos 

Santos 

Gonçalves 

http://lattes.cnpq.br/28013

04271836555 

Formado em Administração pela PUC-MINAS ( 2003 ), 

sendo especialista em Gerenciamento de Pequenas 

Empresas pela UFLA (2005), mestre em Administração 

pela FEAD-MINAS-CENTRO DE GESTÃO 

EMPREENDEDORA ( 2006 ). Vice Diretor Acadêmico 
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pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG - 

Unidade de Abaeté - MG), também desempenhando cargo 

de professor de Graduação e Pós Graduação, nesta mesma 

universidade, em abordagens voltadas para Ciências 

Econômicas (Microeconomia, Macroeconomia, Politicas 

Econômicas). Na área de Administração desenvolve 

trabalhos direcionados para Administração Geral, 

Marketing, Administração de vendas, Gestão de 

agronegócios e Competitividade. 

Robert 

Delano De 

Souza Correa 

http://lattes.cnpq.br/11449

29666376444 

Possui graduação em Administração Pública pela 

Universidade Federal de Lavras (2014), especialização em 

Segurança Pública e Complexidade pela Escola Superior 

Dom Hélder Câmara (2010) e Mestrado em Administração 

pela Universidade Federal de Lavras (2014) na área de 

Organizações, Gestão e Sociedade. É Coordenador de 

Extensão da Unidade Abaeté da Universidade do Estado de 

Minas Gerais. Atualmente é membro do Núcleo de 

Pesquisa em Gestão e Políticas Públicas. Tem interesse nas 

áreas temáticas de Administração Pública, Finanças 

Públicas e Gestão de Custos.  

Rute 

Conceição dos 

Santos 

http://lattes.cnpq.br/46687

74249429217 

Possui graduação em Ciências Contábeis pelo Fundação 

Educacional de Divinópolis (2011), graduação em 

Administração pelo Fundação Educacional de Divinópolis 

(2008) e especialização em GESTÃO EMPRESARIAL 

pelo Fundação Educacional de Divinópolis (2014). 

Atualmente é AGENTE DE ATENDIMENTO da SICOOB 

CREDIOESTE. Tem experiência na área de Administração. 

Tarcísio 

Barros de 

Andrade 

http://lattes.cnpq.br/10091

90159536753 

Possui Graduação em Administração pelo Centro 

Universitário Newton Paiva e Mestrado Acadêmico em 

Administração pelo Centro Universitário Novos 

Horizontes. Atuou como coordenador de curso superior e 

professor titular da Fundação Educacional de Divinópolis - 

FUNEDI, em Abaeté-MG de 2004 até 2014. Desde 2015 
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até os dias atuais é professor designado da Universidade do 

Estado de Minas Gerais - UEMG, como professor e 

coordenador do curso de Administração, na Unidade da 

UEMG Abaeté. Ministra disciplinas como Teoria Geral da 

Administração I e II, Organização, Sistemas e Métodos; 

Trabalho de Curso, Orientador de Trabalho de Curso e 

Estágio Supervisionado. 

Tiago Lúcio 

Ferreira 

http://lattes.cnpq.br/76197

36951153014 

Especialista em Gestão Estratégica de Marketing pelas 

Faculdade Integradas de Jacarepaguá (FIJ) e Gestão da 

Comunicação Empresarial pela Faculdade Internacional 

Signorelli. Graduado em Administração de Empresas pela 

Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI. 

Professor de ensino médio e universitário, atualmente 

lecionando na UEMG Unidade de Abaeté. Palestrante e 

consultor de gestão empresarial na empresa Negócios & 

Cia, cujo objetivo é desenvolver projetos resultantes em 

melhorias comerciais. 

Valdilene 

Machado 

http://lattes.cnpq.br/47517

40523950158 

Possui graduação em ADMINISTRAÇÃO pela 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, 

ADMINISTRATIVAS E CONTÁB DE DIVINÓPOLIS 

(2003). Atualmente é professora e coordenadora curso 

administração da Universidade do Estado de Minas Gerais 

e professora e coordenadora de estágio da FACULDADE 

DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E 

CONTÁB DE DIVINÓPOLIS. Tem experiência na área de 

Administração, com ênfase em Administração, atuando 

principalmente nos seguintes temas: logística. fidelização. 

setor supermercadista, finanças, visita tecnica e teoria geral 

da administração.  

Vania dos 

Santos 

Ventura      

http://lattes.cnpq.br/83732

36283905483 

Possui graduação em Engenharia de Produção pelo 

Fundação Educacional de Divinópolis(2010), 

especialização em MBA em planejamento e gestão 

estratégica pelo Centro Universitário Internacional(2016), 
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especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

pelo Fundação Educacional de Divinópolis(2011) e 

mestrado em mestrado profissional em desenvolvimento 

regional pelo Fundação Educacional de Divinópolis(2016). 

Atualmente é Coordenadora de curso pós graduação da 

Universidade do Estado de Minas Gerais e coordenadora 

estágio Engenharia de Produção da Universidade do Estado 

de Minas Gerais. Tem experiência na área de Engenharia 

de Produção. 

 

8. OUTROS CURSOS EXISTENTES NA UNIDADE 

A UEMG Unidade Abaeté no momento oferece apenas cursos de graduação sendo eles, 

Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social. Não possuindo cursos de pós graduação lato 

sensu em andamento.                       


